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Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Loški 
Potok. Interesenti, ki nimajo stalnega bivališča v 
občini Loški Potok, se na Odmeve lahko naročijo. 
Cena posameznega izvoda je 0,83 EUR.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in 
uredniško politiko. Priporočamo, da naj posamezni 
prispevki ne presegajo velikosti 1.000 znakov 
s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali 
podobno. Fotografij, pripetih v programu Word, 
zaradi slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki 
političnih strank in neodvisnih list ne smejo 
presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne 
bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo 
objavili. Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. V Odmevih 
se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob 
smrti za pokojnimi občankami ali občani občine 
Loški Potok v obsegu do 800 znakov s presledki. 

Spominske objave ob obletnicah smrti se ne 
objavljajo. V Odmevih se proti plačilu v skladu 
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so 
pripravljeni za tisk, torej oblikovani v primernih 
formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. 
Če kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. 
Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske 
pravice glede uporabe fotografij in besedil v 
oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski 
obliki (CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina 
Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib - 
Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko 
ODMEVOV je 4. junij 2021.

UVODNIK

ODMEVI

SPOŠTOVANI BRALCI ODMEVOV!
Se spomnite, kako smo pričakovali pomlad v preteklih 
letih, ko nam življenja še ni krojil koronavirus? In 
kako lepo je bilo, ko smo v tem obdobju v glasilu 
lahko objavljali ali prebirali prispevke o dogodkih in 
prireditvah, ki so zaznamovali velikonočne in ostale 
praznike v času pomladnih dni, ko se je vsa narava 
prebujala in je bilo v zraku čutiti eno samo pozitivo. 
Zdaj pa je žal vse drugače. Kot že nekaj prejšnjih številk 
tudi v tej vsebino v veliki meri kroji virus, ki se že celo 
leto vleče in vpliva na dogodke, s tem pa posledično 
tudi na prispevke v glasilu. Kljub vsemu smo tudi to 
številko glasila poskušali narediti čim zanimivejšo za 
vas in upamo, da nam je vsaj približno uspelo. Kot že 
rečeno, se virus kljub vsem bolj ali manj posrečenim 
zaščitnim ukrepom, ki nam jih diktira oblast, nikakor 
noče posloviti. Še več, vsakodnevno lahko poslušamo 
o vedno novih in nevarnejših oblikah, ki se pojavljajo 
in predstavljajo grožnjo, da se še dolgo (če sploh še 
kdaj) ne bomo vrnili v normalno življenje. Upanje pa 
vendarle ostaja. Pogoj za to seveda je, da se najprej vsak 

od nas po svojih najboljših močeh potrudi in se še naprej 
strogo drži vseh že znanih zaščitnih ukrepov za zajezitev 
širjenja virusa. Vem, da to čivkajo že vrabčki na drevju, 
pa vendar ni odveč, če vas na to še enkrat opozorimo. Pa 
tudi na to, da čim bolj upoštevate mnenja in priporočila 
zdravstvenih strokovnjakov. Nekatera priporočila, 
predvsem v zvezi s cepljenjem, si tako lahko preberete 
tudi v tej številki. Poleg navedenega objavljamo še druge 
aktualne zadeve, ki se tičejo življenja v občini, pa tudi 
nekatere stalne rubrike in nadaljevanja prispevkov iz 
preteklih številk. In če se vrnem na začetek svojega 
prispevka in praznike, povezane s pomladjo – otroci z 
vzgojiteljicami v vrtcu tudi letos niso pozabili na pust in 
materinski dan, ki so ju morali zaradi razmer obeležiti 
povsem drugače kot običajno. Kako, si tudi lahko 
preberete na straneh našega glasila.
Želimo vam prijetno branje in kljub vsemu lepo preživite 
pomladanske dni in ostanite zdravi!

Odgovorni urednik
Vinko Košmerl 

VABIMO VAS NA BREZPLAČNO DELAVNICO OSNOVE 
DIGITALNE FOTOGRAFIJE IN SNEMANJA DIGITALNEGA VIDEA

dne 19. 5. 2021 ob 17. uri v sejni sobi Občine Loški Potok 
Delavnico bo vodil fotograf in filmar Matthias Mallešič, namenjena pa je vsem zainteresiranim, 
ne glede na starost. Naučili se bomo pravilne uporabe digitalnega fotoaparata in pametnega 
telefona za snemanje fotografije in videa.

Glede na trenutne ukrepe vlade v zvezi s pandemijo covida-19 je število udeležencev omejeno na 
10 oseb, potrebna je predhodna prijava na e-naslov: matthias.mallesic@gmail.com. V primeru 
spremembe ukrepov se bo temu prilagajala tudi številčnost udeležbe delavnice. Udeleženci naj 
na delavnico prinesejo svoj digitalni fotoaparat oz. pametni telefon, pisalo in 15 praznih listov 
papirja A4 oziroma prazen zvezek večjega formata.
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!

ŽUPANOVA STRAN

15. 4. 2021 so se začela dela na projektu »medgeneracijski 
center in stanovanja Hrib 103«. Gre za več kot milijon 
evrov vredno investicijo v objekt nad trgovino KZ 
Lašče. V tem objektu bodo v pritličju prostori za tri 
varovana stanovanja, medgeneracijski center in prostori 
Društva upokojencev Loški Potok, v nadstropju pa štiri 
stanovanja za mlade družine. To ne pomeni, da bodo 
v teh stanovanjih lahko zgolj mlade družine, imele pa 
bodo prednost in nižje stroške za najem stanovanj. 

Epidemija covida-19 je še 
vedno aktualna. Če so bili v 
času izida prejšnjih Odmevov 
podatki o številu aktivnih 
okužb v občini še kar ugodni 
(tri tedne smo bili celo brez 
okužb), so tokrat bistveno 
slabši. Velika večina občanov 
spoštuje predpisane omejitve, 
se pa najde nekaj oseb, ki jim 
ni mar niti za omejitve niti za 

svoje zdravje in zdravje drugih. Pomembnejše se jim zdi 
praznovanje ob rojstnem dnevu, ne glede na prepoved 
druženja. To, da nekdo zaradi tega pristane v bolnišnici, 
in to z urgentnim prevozom z rešilcem, je očitno 
nepomembno. 
Nas župane so dali na prednostno listo za cepljenje, ravno 
tako kot vsi ostali smo se lahko sami odločili, ali se bomo 
cepili ali ne. Sam sem se odločil za to in bil cepljen 25. 3., 
in to s cepivom AstraZeneca. In tam nekje v začetku junija 
se bom cepil še z drugim odmerkom istega cepiva. 

Sicer pa se pri nas začenja gradbena sezona. Če se kaj 
prevažate na relaciji Loški Potok–Sodražica, ste najbrž 
stali pred semaforjem. Obnavlja se 1,5-kilometrski odsek 
ceste. Vsaj toliko kot obnova ceste pa je pomembno, 
da se na tem odseku polaga tudi cev za optiko, ki je od 
Sodražice do Loškega Potoka zdaj speljana po drogovih. 
Ob ekstremnih vremenskih dogodkih se je pogosto 
dogajalo, da je prišlo do poškodb kabla in smo ostali brez 
stacionarne in mobilne telefonije, interneta in kabelske 
televizije. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi letos enako 
storili tudi na cca 2-kilometrskem odseku od Hriba proti 
Sodražici. Del bo potekal po trasi ceste, ki bo letos tudi 
deležna obnove, in sicer od Hriba do odcepa za Mali 
Log, od tam pa še kilometer po gozdu, po občinski poti. 
Da bo to narejeno na celi trasi do Sodražice, bo najbrž 
trajalo še nekaj časa, vendar je pomembno, da smo 
prepričali Telekom, da je naredil projekt pokablitve, 
izvajalo pa se bo postopoma.
Lani jeseni nam je neurje poškodovalo cesto Hrib–Retje. 
Razlog je bila velika količina meteorne vode s Hriba, ki 

Obnova odseka ceste Sodražica–Loški Potok, s položenim »dvojčkom« – dvojno 
cevjo, namenjeno optiki.

Trasa cevovoda v Retjah – najprej je bilo potrebno narediti pot. Po 
končanih delih bo območje posega vrnjeno v prvotno stanje.

je uničila del ceste, voda pa je nato odtekala po njivah in 
odnašala zemljo in pridelke.
Že nekaj časa se ubadamo s tem problemom. Za letošnje 
leto smo v občinskem proračunu namenili sredstva tudi 
za rešitev te težave. Že lani je bil narejen projekt, letos 
smo na javnem razpisu izbrali izvajalca, dela pa so že v 
teku. Meteorno vodo bomo zajeli ob cesti in jo speljali v 
vrtačo cca 400 m v smeri Loške doline. Tam bo narejeno 
ponikalno polje, tako da bo večina meteorne vode 
speljana toliko stran, da nam ne bo več povzročala težav.

V tem mesecu se začenja tudi obnova državne ceste 
v naselju Podpreska v dolžini 1 km. Sredstva za cesto 
zagotavlja država, občinski strošek pa bosta menjava 
vodovodnih cevi na celi trasi in ureditev javne razsvetljave.

V mesecu maju se začnejo dela na cesti Loški Potok–
Loška dolina, kjer bo končno asfaltiran 5-kilometrski 
makadamski odsek, ter izgradnja bazne postaje za 
mobilno telefonijo na Lazcu.
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AKTUALNO

V četrtek, 15. aprila 2021, so se člani občinskega sveta 
občine Loški Potok sestali na svoji 13. redni seji. Slednja 
je potekala v dvorani večnamenskega objekta v Podpreski.
Najprej je občinski svet obravnaval zaključni račun 
proračuna občine za leto 2020. Skupni prihodki so bili po 
sprejetem proračunu predvideni v višini 3.104.354 EUR, 
z rebalansom so se povečali na 3.258.089 EUR, realizacija 
pa je 2.815.330 EUR, torej 86-% glede na predvidene 
celotne prihodke za leto 2020. Skupni odhodki so bili po 
sprejetem proračunu predvideni v višini 3.233.781 EUR, 
z rebalansom oziroma kasnejšimi prerazporeditvami so 
se zmanjšali na 2.906.232 EUR, realizirani pa so v višini 
2.791.917 EUR, torej 96-% glede na predvidene celotne 
odhodke. Prihodki so bili večji od odhodkov za 37.980,14 
EUR, kar skupaj s sredstvi, ki so ostala na računu konec 
decembra 2019, znaša 171.839,59 EUR in se prenese v 
proračun za leto 2021. 
Pomembni investiciji, zaključeni v letu 2020, sta bili 
večnamenski objekt Hrib in vodovod Travnik oz. Bela 
Voda, ostali investicijski odhodki pa so bili namenjeni 
za vrtino na Hribu, obnovo ceste Stari Kot–Novi 
Kot, za izgradnjo pločnikov v centru Hriba, za nakup 
električnega vozila v okviru projekta »Vozimo na 
sonce« ter za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila 
za potrebe ZD Ribnica. 
V nadaljevanju je občinski svet obravnaval predlog 
Odloka o pokopališkem redu na območju občine Loški 
Potok v prvi obravnavi. Razloga za sprejem odloka sta dva, 
in sicer tak odlok zahteva Zakon o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti, drugi razlog pa je trenutno neveljaven 
občinski odlok. S sprejemom tega odloka bo začela veljati 
24-urna dežurna služba, ki je trenutno uradno nimamo, 
upravljalec bo Komunala Ribnica. V predlogu odloka sta 
določena čas in način pokopa, pri čemer sta v naši občini 
aktualna pokopa s krsto in z žaro, glede raztrosa pepela 
pa je v 67. členu opredeljeno, da se slednji omogoča z 

S 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, 15. 4. 2021

izognete testiranju, torej vrtanju po nosu in čakanju 
na izvid na mnogih mestih, kjer je to predpisano. Če 
planirate dopust, potovanje ali kakršnokoli dejavnost, 
kjer je predpisano testiranje – razmislite. Tudi to je lahko 
dodaten razlog za cepljenje, če vas zdravstveni razlogi ne 
prepričajo.

novo ureditvijo pokopališča. V predlogu so določene 
tudi vrste in dimenzije grobov, cene grobarin, sankcije za 
prekrške (obveznosti najemnikov so, da so dolžni pred 
spreminjanjem ali odstranjevanjem spomenikov pridobiti 
soglasje upravljalca za obnovo), po zakonu mora biti 
opredeljen tudi prostor za pokop v morebitnih naravnih 
in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah. 
V naslednji točki dnevnega reda so svetniki sprejeli 
sklep o dodelitvi subvencije Lesni zadrugi Loški Potok 
za pokritje izgube v letu 2020 v višini 16.400 EUR in za 
poslovanje v tekočem letu mesečno subvencijo v višini 
1.300 EUR, saj so bili mnenja, da vložen denar odtehta 
to izgubo, predvsem zaradi socialne komponente, ki jo 
za občane predstavlja pošta. 
Občinski svet je sprejel tudi sklep o sodelovanju v 
projektu »Zeleno, varno in digitalizirano okolje«. 
Župan je pojasnil, da je Ministrstvo za javno upravo 12. 
februarja 2021 objavilo javni razpis za demonstracijske 
projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR 
PMIS«. Rok za prijavo je 14. maj 2021. Cilj projekta 
je vzpostaviti digitalno infrastrukturo za senzoriko na 
celotnem območju konzorcija, ki ga mora sestavljati vsaj 
8 občin. Poleg naše občine sodelujejo še občina Kočevje 
kot prijavitelj ter občine Ribnica, Sodražica, Velike 
Lašče, Kostel, Črnomelj, Metlika in Semič. 
Sledilo je sprejetje sklepa, s katerim občinski svet 
dovoljuje, da se na gradbenem dovoljenju za gradnjo 
vetrne elektrarne Mali Log spremeni investitor na način, 
da se glasi le na Lesno zadrugo Loški Potok. Na ta način 
bo lahko zadruga kandidirala na razpisu za sofinanciranje 
izgradnje vetrnih elektrarn, na katerem je 30 % investicije 
upravičenih stroškov. Sprejetih je bilo več sklepov o 
gospodarjenju z občinskimi nepremičninami. Svetniki 
so se seznanili tudi s spremembo cen storitev obdelave in 
odlaganja komunalnih odpadkov za leto 2021 v RCERO 
Ljubljana, ki so se s 1. aprilom povišale za približno 10 %.

Tadeja Vesel

Naj se še enkrat vrnem na cepljenje proti covidu-19. 
Če ste v dilemi, ali na cepljenje ali ne – po cepljenju 
vsi dobijo kartonček, na katerem je zabeležen datum 
cepljenja, vrsta cepiva in kdaj okvirno naj bi bili deležni 
drugega odmerka. Tri tedne po cepljenju se smatra, da 
ste zavarovani pred okužbami. S tem kartončkom se 

Kartica cepljenja – dobrodošel dokument v času omejitev zaradi epidemije Župan Ivan Benčina
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Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz 
v zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila naša 
življenja, in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino 
realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila tudi v 
naslednji hladni sezoni. 
NAJBOLJŠA ZAŠČITA JE CEPLJENJE
K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno 
prispeva vsak od nas. Pri tem je najpomembnejše, da 
upoštevamo priporočena zaščitna ravnanja: vzdržujemo 
medosebno razdaljo vsaj dveh metrov, pravilno nosimo 
masko, skrbimo za higieno rok, zmanjšamo medosebne 
stike z drugimi in v primeru bolezni ostanemo doma. 
Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in 
zdravja naših bližnjih pa je cepljenje, ki predstavlja 
najboljšo zaščito pred boleznijo ter težavami, tveganji in 
posledicami, ki jih prinaša covid-19. 
OKUŽI SE LAHKO VSAKDO OD NAS
Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako 
starejši kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo 
težji potek bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi 
obolenji (kot so kronične bolezni dihal, sladkorna 
bolezen, srčno-žilne bolezni, rak ipd.). Med skupinami, 
ki jim Svetovna zdravstvena organizacija in centri za 
nadzor bolezni še posebej priporočajo cepljenje, so zato 
tudi kronični bolniki in starejši od 60 let, ki predstavljajo 
več kot 30 odstotkov vseh okuženih v Sloveniji.

VARNOST IN UČINKOVITOST CEPIV
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa 
cepiva morajo namreč skozi enake, točno določene 
postopke testiranja in ocenjevanja, kjer se preverjata 
njihova učinkovitost in varnost. Cepiva proti covidu-19 
so bila preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je 
sodelovalo več deset tisoč ljudi, in čeprav je bila časovnica 
strnjena, so se upoštevali vsi pomembni vmesni koraki.
ZAŠČITIMO SEBE IN DRUGE
Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je vsekakor v 
rokah vsakega posameznika, odgovornost do drugih 
pa je v rokah nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje 
proti covidu-19 tudi izkaz odgovornosti do tistih, ki so 
krhkega zdravja in podvrženi resnim zapletom. Ko bomo 
na vrsti, se torej cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb 
zase in za vse okoli nas. 
Pomembno je namreč, da za uspešno obvladovanje 
epidemije stopimo skupaj.
Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se cepimo v 
čim večjem številu.
Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete 
tudi na posebni spletni strani Nacionalnega inštituta za 
zdravje – www.cepimose.si.

NIJZ

»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE«

CEPLJENJE PROTI COVIDU-19: SE BOLJ BOJIMO CEPIVA ALI 
OKUŽBE?
Po letu dni pandemije in epidemije v Sloveniji smo se znašli 
v razmerah, na katere nismo bili pripravljeni. Prilagajanje 
novim okoliščinam je izpostavilo številna področja, kjer 
življenje po ustaljenih tirnicah ni več mogoče. To žal velja 
tudi za zdravstveni sistem na vseh nivojih delovanja.
Stiske, ki jih ljudje vsakodnevno doživljamo v zvezi z 
okužbo s koronavirusom, zahtevajo rešitve. Pri teh pa se 
razlikujemo. Nekateri bolezen preprosto zanikajo. Drugi 
jo omalovažujejo. Spet tretji vidijo v njej biološko vojno. 
Veliko jih je, ki jih je prevzel strah, in neodločni ne vedo, 
kaj bi storili. Obstajajo pa tudi taki, ki skrbno spremljajo 
rezultate raziskav in epidemioloških analiz in si jih bolj 
ali manj strokovno podkovani razlagajo po svoje. Na 
medmrežju obstaja poplava informacij vseh vrst. In tako 
internet vsakomur izmed nas omogoča, da poišče tiste 
vsebine, ki podpirajo njegova pričakovanja. Tako postane 
dejstvo marsikaj, kar je daleč od znanstveno podprtih 
spoznanj. V osnovi gre za zaupanje. Komu zaupate? 
Res je, časi, v katerih živimo, so pod vprašaj postavili 
številne vrednote. Tudi skrb za lastno zdravje ni 
izjema. Pa vendar verjamem, da kot zdravnik uživam 
zaupanje svojih bolnikov. Zaupajo mi svoja življenja in 
zdravstvene stiske dan za dnem, leto za letom. Zakaj 
bi mi to zaupanje odrekli pri odločitvi za cepljenje? 
Razumem strah, priznavam dvom in spoštujem voljo 

posameznika. Odkrit pogovor zanesljivo pomaga.
Cepljenje proti okužbi s koronavirusom je edina pot, ki 
omogoča povratek v normalno svobodno življenje. Ne 
želim razpravljati o vrstah cepiva in neželenih učinkih. 
Za to obstajajo strokovnjaki, ki jim zaupam. Postopki 
izdelave in registracije cepiv so zahtevni in kljub časovni 
vojni z virusom varnost cepljenih oseb ni manjša kot 
pri ostalih zdravilih. V zgodovini cepiv so ta rešila več 
življenj kot ostala zdravila skupaj. In niti eno izmed njih 
ni bilo neučinkovito.
Statistični podatki kažejo, da se je med zdravniki cepilo 
80 % zaposlenih. V Zdravstvenem domu Ribnica vsi. 
Verjamemo v cepivo.
Epidemiologi so prepričani, da je možnost širjenja virusa 
omejena, ko precepljenost doseže 70 % prebivalstva. 
Nekatere države v svetu se temu odstotku že močno 
približujejo. Slovenija dosega 10-% cepljenost, 10-% 
prebolevnost in 4300 umrlih. Cepljenje pa poleg osebne 
zaščite prejemnika ob visoki precepljenosti pasivno 
varuje tudi tiste, ki cepiva iz zdravstvenih razlogov ne 
smejo prejeti.
Premislite svojo odločitev. Zaupajte svojemu zdravniku 
ne samo v bolezni, ampak tudi pri cepljenju.

Peter Rus, dr. med., spec. druž. med.
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KLJUB COVIDU-19 JE SODELOVANJE V PROGRAMU SVIT 
MODRA ODLOČITEV
Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega 
črevesa in danke, ko opozarjamo na pomen preprečevanja 
in zgodnjega odkrivanja bolezni. V Sloveniji je rak 
debelega črevesa in danke med 5 najpogostejšimi raki pri 
obeh spolih skupaj. Za rakom debelega črevesa in danke 
povprečno vsako leto zboli več kot 1.300 ljudi, čeprav 
je rak na debelem črevesu in danki ena izmed redkih 
rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem.
V Sloveniji za to skrbi Program Svit, državni program 
presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debelem črevesu in danki. S 
Programom Svit zmanjšujemo število na novo zbolelih 
ljudi ter raka odkrivamo v zgodnejših stadijih, kar bolniku 
omogoči lažje in učinkovitejše spopadanje z boleznijo 
ter posledično izboljša kakovost bolnikovega življenja. V 
letu 2020 je bilo presejanih 176.731 oseb oziroma 60,05 
% povabljene populacije, kar je primerljivo z letom 
2019, ko je bilo presejanih 180.685 oseb oziroma 61,30 
% povabljene populacije.

IZVAJANJE PROGRAMA SVIT V LETU 2021
Aktivnosti vabljenja in presejanja v Programu Svit v 
letošnjem letu potekajo po predvidenem načrtu. To 
pomeni, da mesečno k sodelovanju v Program Svit 
povabimo do 25.000 oseb in osebam, ki so vabilo že 
prejele in se nanj niso odzvale, posredujemo opomnik. 
Vabilo in opomnik vključujeta izjavo o prostovoljnem 
sodelovanju v Programu Svit. Če se oseba odloči za 
sodelovanje in nima izključitvenih kriterijev, prejme 
komplet testerjev za odvzem vzorcev blata. Odzivnost 
pri vračanju vzorcev blata je dobra, kar pomeni, da 
se kljub covidu-19 vabljeni odločajo za sodelovanje v 
presejalnem programu. Osebe, ki so imele pozitiven 
izvid analize vzorcev blata, naročamo na kolonoskopijo, 
skladno s termini, ki nam jih sporočajo izvajalci.

V PROGRAM SVIT SE JE TREBA ODZVATI VSAKI 
DVE LETI
Kljub izjemnim uspehom Programa Svit se vabilu v 
program še vedno vsaka tretja oseba v ciljni starosti 
ne odzove. V program se za 10 odstotnih točk slabše 
odzivajo moški v primerjavi z ženskami. Med moškimi 
je najnižja udeležba v programu v starostni skupini med 
50. in 54. letom, pri ženskah pa se najslabše odzivajo 
ženske, stare 70 let ali več.
Rak na debelem črevesu in danki se v telesu razvija več let, 
preden se pojavijo prvi simptomi. Ko simptome opazimo 
in pomislimo, da z našim zdravjem morda nekaj ni v redu, je 
mnogokrat bolezen že napredovala, zato je pomembno, da 
ukrepamo prej. Prav tako morebitne spremembe na steni 
črevesa ne krvavijo nujno pri vsakem odvajanju. Lahko se 
zgodi, da ravno v času, ko smo delali test, spremembe niso 
krvavele, torej krvavitve nismo mogli zaznati, kljub temu pa 
je možno, da se je v našem telesu bolezen že začela razvijati. 
Če pa se v program odzovemo redno vsaki dve leti, zelo 
povečamo možnost, da morebitno bolezen še pravočasno 
zaznamo in jo uspešno odstranimo.
»Vabilo v Program Svit je srečka, ki je vedno dobitna. 
Če je izvid negativen, v črevesu ni nevarnih predrakavih 
sprememb, če pa je izvid pozitiven, se naš zdravstveni 
sistem takoj odzove in ti nudi najboljše zdravljenje. 
Pomembna je udeležba vsaki dve leti. Lahko smo ponosni, 
da imamo v Sloveniji najboljši program za odkrivanje in 
zdravljenje raka na debelem črevesu na svetu,« je povedal 
ambasador Programa Svit mag. Samo Podgornik.

SVITOVE KONTAKTNE TOČKE KOT VIR 
SPODBUDE IN DODATNIH INFORMACIJ
Pomembno podporo udeležencem v Programu Svit 
nudijo Svitove kontaktne točke v zdravstvenih domovih 
po Sloveniji. V Svitovih kontaktnih točkah zdravstveni 
delavci vabljenim pomagajo pri izzivih in vprašanjih, 
s katerimi se srečujejo, vse od vprašanj, kaj storiti z 

PROGRAM SVIT V ČASU EPIDEMIJE COVIDA-19
Pri Programu Svit v drugem valu epidemije covida-19 
izvajamo presejanje v običajnem obsegu, a ob 
premišljenih in strogih zaščitnih ukrepih, ki ščitijo 
tako udeležence kot izvajalce programa. Pri tem sta 
v veliko pomoč dobra organiziranost programa in 
uvedba storitev eZdravja, ki so začele delovati že pred 
epidemijo, saj omogočata pošiljanje vzorcev po pošti in 
napotovanje na kolonoskopijo s pomočjo eRecepta in 
eNapotnice. To zmanjšuje fizične kontakte med izvajalci 
zdravstvenega varstva in pacienti. »Naj ob tem poudarim, 
da kolonoskopije izvajamo skladno z najvišjimi 
higienskimi standardi in velik poudarek namenjamo 
upoštevanju vseh higienskih ukrepov, zato je za varnost 
oseb, ki pridejo na pregled, in zdravstvenih delavcev, ki 
preiskavo izvajajo, zagotovljen visok nivo zaščite. Pri 
odzivu na vabilo v program niso potrebni stiki z drugimi 
osebami. Na kolonoskopijo naročamo samo zdrave 
paciente, ki morajo nositi masko in so brez simptomov 
za okužbo dihal. Zdravniki in ostali zdravstveni delavci 
uporabljajo pri izvajanju kolonoskopij vso potrebno 
osebno varovalno opremo,« je povedala dr. Dominika 
Novak Mlakar, vodja Programa Svit.
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vabilom Programa Svit, kaj storiti, če ste založili komplet 
za odvzem vzorcev blata, do vprašanj, kako sodelovati v 
Programu Svit in kako se v okviru Programa Svit naročiti 
na presejalno kolonoskopijo. V času epidemije je zaradi 
reorganizacije dela v zdravstvenih domovih tudi delovanje 
Svitovih kontaktnih točk ponekod nekoliko drugačno, še 
vedno pa so vsem na voljo preko telefona ali elektronske 
pošte, ponekod pa po predhodnem dogovoru še vedno 
omogočajo tudi pogovor v prostorih zdravstvenega doma.

V Evropskem parlamentu smo v začetku marca 
skupaj s kolegi in kolegicami podprli nov 
program EU za zdravje za obdobje 2021–2027. 
Namen programa, ki je vreden 5,1 milijarde 
evrov, je izboljšati zdravstvene sisteme in jih 
bolje pripraviti na večje čezmejne nevarnosti 

za zdravje, predvsem v okviru dostopa do cenovno 
ugodnih zdravil in medicinskih pripomočkov. Unija se 
bo tako v prihodnje lažje spoprijemala s pandemijami 
in dolgoročnimi izzivi, kot sta staranje prebivalstva in 
neenakosti v dostopu do zdravstvene oskrbe.

Program bo podprl tudi ukrepe na področju e-zdravja 
in oblikovanje evropskega zdravstvenega podatkovnega 
prostora. Spodbujal bo duševno zdravje, dostop 
do kakovostnega zdravstvenega varstva, vključno z 
dostopom do spolnega in reproduktivnega zdravstvenega 
varstva, ter podprl program za boj proti raku.
Na zadnjem plenarnem zasedanju pa smo sprejeli 
tudi nov program InvestEU za strateške in inovativne 
naložbe. Cilj InvestEU, ki ima zagotovljenih 26 milijard 
evrov jamstev v proračunu EU, je aktivacija za 400 
milijard evrov javnih in zasebnih naložb po vsej EU. 

MED CEPIVOM IN SVOBODO

informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca ter priprava upravičenca na 
institucionalno varstvo.

Izvajanje storitve se prične na zahtevo upravičenca 
ali njegovega zakonitega zastopnika. Ugotavljanje 
potreb ter oblikovanje dogovora med izvajalcem (tj. 
Domom starejših občanov Grosuplje) in uporabnikom 
poteka preko obiska vodje izvajanja storitve in socialne 
oskrbovalke na domu uporabnika. Tako se vzpostavi 
sodelovanje med izvajalcem storitve ter uporabnikom 
in njegovimi ključnimi družinskimi člani. Sklenjen 
dogovor je podlaga za oskrbo na domu uporabnika, 
ki jo neposredno izvaja oskrbovalka. Z dogovorom 
opredelimo medsebojne obveznosti, predvsem pa 
natančno določimo obseg, vrsto, trajanje in način 
izvajanja storitve, torej: kaj, kdaj, kako bo socialna 
oskrbovalka izvajala pomoč uporabniku.
S sklenitvijo dogovora in z začetkom izvajanja storitve 
uporabnik storitve prevzame tudi obveznost plačila 
storitve, ki je določena v dogovoru za uro izvajanja 
storitve. V kolikor uporabnik storitve sam ne zmore kriti 
stroškov izvajanja storitve, lahko na pristojnem centru 
za socialno delo vloži vlogo za oprostitev oz. zmanjšanje 
plačila storitve. 
Vabimo vse tiste, ki bi v zvezi z napisanim želeli dodatne 
informacije ali morda potrebujejo tovrstno pomoč, da 
pokličejo Urško Jamnik na tel. št.: 040/791-181 vsak 
delavnik med 7.00 in 15.00. 

Pripravila: Urška Jamnik, 
vodja pomoči na domu v DSO Grosuplje

Uvodoma prav lepo pozdravljamo vse naše uporabnike 
storitve pomoči na domu pa tudi občane in občanke 
občine Loški Potok, s katerimi še nismo sodelovali. 
Želimo vam posredovati nekaj osnovnih informacij o 
naši storitvi, ki jo izvajamo tudi v vaši občini. 
Dom starejših občanov Grosuplje za občane Loškega 
Potoka izvaja socialnovarstveno storitev pomoč družini 
na domu. To je oblika pomoči, namenjena upravičencem, 
ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne 
morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe 
ne zmorejo v celoti. Pogosto je razlog za odločitev po 
prejemanju tovrstne oblike pomoči želja, da posameznik 
ostane čim dlje v domačem okolju, skupaj z ljudmi, ki so 
mu blizu. 
Storitev se prilagodi potrebam posameznega uporabnika 
in obsega naslednje oblike pomoči oz. sklope opravil: 
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor 

sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali 
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega 
osebnih ortopedskih pripomočkov; 

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja 
opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka 
ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, 
pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; 

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo 
naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z 
okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 

POMOČ NA DOMU V OBČINI LOŠKI POTOK

Z udeležbo v Programu Svit lahko naredimo največ za svoje 
zdravje in kakovost življenja, saj do 65 % odkritih rakov 
odkrijemo tako zgodaj, da onkološkega zdravljenja pacienti 
ne potrebujejo. Naj ob tem poudarimo, da je sodelovanje v 
Programu Svit kljub covidu-19 varno. Zato vse, ki prejmejo 
vabilo v program, močno spodbujamo, da se nanj tudi 
odzovejo. Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev.

NIJZ
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Epidemija covida-19 ne pojenja. Prav nasprotno, 
po ocenah epidemiologov nas je zajel tretji val, 
za katerega predvidevajo, da bo še usodnejši kot 
predhodna dva. Zdravstveno in gospodarsko. 
Na Češkem je bil ta val tako močan, da 
zdravstveni sistem ni zmogel oskrbeti vseh 

obolelih in so bili za pomoč prisiljeni zaprositi druge 
države. Farmacevtske družbe so sicer razvile učinkovita 
cepiva, a žal jih v tako kratkem času ni mogoče nikjer 
dobiti v zadostnih količinah. Pojavljajo pa se tudi vedno 
nove oblike virusa, ki znižujejo učinkovitost cepiv. 
Čeprav je zaradi preventivnih ukrepov, omejitev gibanja 
in dela povsod težko, pa so povsod, kolikor mi je znano, 
vse politične stranke stopile skupaj v boju proti virusu. 
Tovrstna enotnost je prisotna v Avstriji, Nemčiji, na 
Hrvaškem in drugod, celo v tradicionalno razdeljeni 
Italiji. Povsod se zavedajo, da sta najprej zdravje in 
življenje in da temu sledi vse ostalo.
Razmere pri nas pa so specifične. Če so levičarske 
politične stranke v prvem valu ob izdatni medijski 
podpori na cesto poslale protestirat civilno družbo, ki so 
se ji previdno pridruževali vidni levičarski politiki, so v 
drugem valu ti postali znatno agresivnejši in nasilnejši. 
Niso stopnjevali samo verbalnih napadov, pojavljale so se 
množične grožnje zdravnikom, posameznim politikom, 
in celo fizični napadi. Za piko na i pa je odstopil še 
DeSUS-ov minister za zdravje Tomaž Gantar.
V tretjem valu se stvari samo še zaostrujejo. Za 
najvplivnejše medije niso pomembni tisti, ki se zavzemajo 
za varnost in zdravje, ampak se močno popularizirajo tisti, 
ki poskušajo vse razrušiti in razmontirati. Obtoževanja, 
da je vsega kriva vlada, ker ni pravočasno sprejemala 
ukrepov (ki so jim sicer aktivno nasprotovali), pa da ni 
nabavila dovolj cepiva (ki ga nihče nikjer ne more dobiti 
v potrebnih količinah), se samo stopnjujejo. Med sabo 
popolnoma skregana in neoperativna leva politična scena 
je enotna samo v eni stvari, da Janša mora pasti, pa naj 
stane, kolikor hoče. 
V tretjem valu se stopnjevanja pritiskov poslužuje tudi 
opozicija. Ne samo da prav noben paket ukrepov ne 
zadosti njihovemu »občutljivemu nosku«, da zahteva 

od vlade, da ukrepe sprejema stroka, kar je po državni 
ureditvi tako ali tako nemogoče, ne samo da ostro 
nasprotujejo že nekoliko ublaženim ukrepom stroke, 
ki jih predlaga vlada, ampak so uporabili prav vsa 
razpoložljiva orodja za sprožitev politične krize.
Najprej so s konstruktivno nezaupnico hoteli za premierja 
postaviti Karla Erjavca, a jim ni uspelo. Politični fiasko 
so poskušali takoj nadomestiti s tremi interpelacijami 
(Kustec, Cigler Kralj, Simoniti), ki so prav tako padle, zdaj 
pa so poleg razmontiranja DeSUS-a uspeli razmontirati 
še SMC. Izstop predsednika državnega zbora Zorčiča, 
vodje poslancev SMC Janje Sluga ter poslanca Rajića iz 
poslanske skupine in stranke je le sestavni del rušitve vlade 
Janeza Janše. Scenarij se sicer odvija znatno počasneje, 
kot so načrtovali mentorji v ozadju, a dogaja se. Prav 
nikogar ne skrbi, kaj bo z zdravjem državljanov, kako se bo 
odzivalo gospodarstvo in kakšno bo naše predsedovanje 
Svetu EU, ki se bo začelo s 1. julijem letos, edino važno 
jim je, da Janše ne bi bilo več. Posledice niso pomembne.
Svoj napad je opozicija, predvsem SD in LMŠ, sprožila tudi 
preko evropskega parlamenta, saj je tja plasirala zgodbo o 
domnevnem pritisku Janševe vlade na slovenske medije, 
pri čemer istočasno podtikajo še »orbanizacijo« medijev. 
Resna razprava z dokazi, dokumenti in argumenti pa je bila 
v EU-parlamentu preprečena, saj je predsedujoča odboru 
EU-parlamenta LIBE Sophie in 't Veld predsednika vlade 
Janšo cenzurirala, zaradi česar Janša ni mogel predstaviti 
video dokazov in protiargumentov.
Celo v demokratičnem EU-parlamentu si levičarji 
privoščijo cenzuro, če hočejo disciplinirati in onečastiti 
kakšnega posameznika ali kakšno državo. Dosedanji 
tovrstni žrtvi sta že bili Poljska in Madžarska.
Levičarji se niso prav nič spremenili, evolucija pri njih ne 
deluje. Še vedno ne izbirajo sredstev za dosego ciljev, ne 
glede na žrtve. Demokracijo in volitve priznavajo samo 
toliko časa, dokler imajo v rokah realno politično moč.
A ne glede na vlado, spoštujte ukrepe, varujte sebe, svoje 
in vse okoli sebe. 
Ostanite zdravi!

Jože Tanko, 
podpredsednik državnega zbora

TRETJI VAL

AKTUALNO

Program je del Junckerjevega naložbenega načrta, ki se 
je imenoval Evropski sklad za strateške naložbe.
Z novim programom bo tako vzpostavljeno evropsko 
jamstvo, ki bo naložbenim partnerjem omogočilo večja 
tveganja in podporo več projektom. Glavni naložbeni 
partner bo še vedno Evropska investicijska banka, 
neposreden dostop do jamstva EU pa bodo imele tudi 
banke v državah članicah, ki spodbujajo projekte, in 
mednarodne finančne institucije.
Medtem se cepljenje zoper covid-19 povsod po EU 
nadaljuje. Slovenija je doslej prejela že več kot 290 tisoč 
odmerkov cepiva, medtem ko je bilo zgolj za mesec april 
predvideno, da prejmemo okoli 500 tisoč odmerkov 
cepiva. To je tudi dokaz, da je bilo skupno naročilo cepiva 
v sklopu EU, za katerega se je odločila Evropska komisija, 
uspeh predvsem za manjše države, kot je Slovenija.

A le količine cepiva brez ljudi, ki bi se bili pripravljeni 
cepiti, ne bodo zaustavile virusa. Zato je nujno, da zaradi 
varnosti ljudi EU čim prej sprejme tudi tako imenovane 
cepilne potne liste, ki bi začasno veljali pri prehajanju 
notranjih meja ali za določene aktivnosti. Ob tem pa 
želim poudariti, da gre pri tovrstnih potnih listih le za 
začasno rešitev, ki vsekakor ne sme postati stalnica.
Najpomembneje tako je, da se cepimo, saj bomo le tako 
premagali to največjo zdravstveno krizo v zadnjih 100 
letih in se vrnili nazaj v normalnost. Dobro bi bilo, da bi 
nova spoznanja in dobre rešitve iz časa krize vključili v 
načrte za prihodnost.

Ljudmila Novak, 
poslanka Evropskega parlamenta
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skupnost v domovini ali državo v tujini.

Priznanje listino Občine Loški Potok lahko prejmejo 
posamezniki, podjetja, ustanove in zavodi, skupnosti, 
družbene organizacije, društva in njihove zveze za 
izredne dosežke za lokalno skupnost ali za dolgoletno 
delo in prispevek k uspehom in razvoju občine Loški 
Potok in za prispevek k vsestranski bogatitvi življenja.

O številu podelitev posameznih nagrad bo na osnovi 
predloga KMVVI odločal občinski svet.

Predlagatelji morajo za kandidate, ki jih predlagajo 
za občinske nagrade in priznanja, posredovati pisne 
predloge, ki morajo vsebovati: 

�■ ime in priimek oziroma naziv predlaganega 
prejemnika priznanja ali nagrade
�■ osnovne podatke o nominirancu za prejem priznanja 

ali nagrade
�■ obrazložitev oziroma utemeljitev pobude
�■ naziv nagrade ali priznanja, za katero se predlaga 

kandidat
�■ ime in priimek oziroma naziv vlagatelja predloga

KMVVI bo obravnaval vse predloge, ki bodo na sedež 
občinske uprave Občine Loški Potok prispeli do 
vključno 2. avgusta 2021 (velja poštni žig oziroma vpis 
v knjigo prispele pošte, če bodo predlagatelji prinesli 
predlog osebno v tajništvo občine v času delovnega časa 
za stranke).

KMVVI bo do prve naslednje seje po končanem razpisu 
pripravil in posredoval občinskemu svetu predlog 
nagrajencev za posamezne nagrade in priznanja v letu 
2021.

Občinski svet bo izbral letošnje nagrajence na prvi 
naslednji redni seji po končanem razpisu. Občinski 
svet lahko predloge KMVVI spremeni, vendar 
mora spremembe utemeljiti. Skrajšane utemeljitve 
predlagateljev sestavljajo sklep o podelitvi določene 
nagrade ali priznanja kandidatu. Imena dobitnikov 
občinskih nagrad in priznanj javnosti sporoči župan, in 
sicer ne prej kot deset dni pred slovesno podelitvijo.

Številka: 032-0002/2018
Datum: 06. 04. 2021
Občinski svet

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsednik Matjaž Pajnič, l.r.

KMVVI sprejema predloge za naslednje nagrade in 
priznanja Občine Loški Potok:

�■ častni občan Občine Loški Potok,
�■ grb Občine Loški Potok,
�■  listina Občine Loški Potok.

Na osnovi prejetih predlogov in utemeljitev bo KMVVI 
predlagal občinskemu svetu kandidate za posamezne 
nagrade in priznanja, ki jih bodo nominiranci prejeli 
na osrednji proslavi občinskega praznika občine Loški 
Potok v letu 2021. 

Predlagatelji kandidatov za nagrade in priznanja Občine 
Loški Potok so: 

�■ občani občine Loški Potok
�■ društva, klubi in druga registrirana združenja civilne 

družbe s sedežem v občini Loški Potok
�■ javni zavodi in gospodarske organizacije s sedežem v 

občini Loški Potok
�■ terenske organizacije političnih strank s sedežem v 

občini Loški Potok
Naziv častni občan Občine Loški Potok je najvišje 
priznanje Občine Loški Potok in se lahko podeli 
občanom občine Loški Potok in drugim državljanom 
Republike Slovenije kakor tudi državljanom tujih držav.

Dobitnik naziva častni občan Občine Loški Potok je 
lahko občan ali rojak oziroma njegov potomec, katerega 
delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne 
zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, 
kulture, športa in na področju drugih človekovih 
dejavnosti v lokalni skupnosti in za njo ali gre za izjemne 
in odmevne dosežke izven meja skupnosti ali celo države. 
Naziv častni občan Občine Loški Potok se lahko podeli 
tudi osebam, ki sicer niso občani občine Loški Potok, 
rojaki ali njihovi potomci, so pa posebno zaslužne za 
trajnostni razvoj, izjemen ugled občine Loški Potok in 
njeno najširšo promocijo v domovini in tujini. 

Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo in pozorno 
vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko 
delovanje posvetil delu za napredek in korist občanov 
občine Loški Potok in širše skupnosti.

Priznanje grb Občine Loški Potok se podeljuje 
občanom ali rojakom iz občine Loški Potok za 
pomembno življenjsko delo ali velike uspehe in dosežke, 
ki so pomembni za razvoj in ugled občine Loški Potok, 
oziroma za pomembna življenjska dela in velike uspehe 
in dosežke, ki uveljavljajo in promovirajo lokalno 

Na osnovi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Loški Potok (Ur. list RS, št. 61/05) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) 
Občinskega sveta Občine Loški Potok objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za podelitev nagrad in priznanj Občine Loški Potok v letu 2021.
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Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine po drugih 
razpisih, ne morejo pridobiti sredstev po tem pravilniku. 
4. Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bo 
komisija upoštevala predvsem:

 – pomen projekta za občino oziroma občane občine 
Loški Potok,

 – cilje ter namene projekta, ki so jasno opredeljeni,
 – promocijski učinek za občino,
 – tradicionalnost,
 – inovativnost in izvirnost (programi in projekti, ki 

neposredno ne posnemajo že izvedenih programov 
in projektov ter vsebujejo inovativen pristop),

 – kakovost in izvedljivost projekta,
 – medobčinski, medregijski in mednarodni pomen 

podprtega projekta ter vzajemnost,
 – organizacijsko, strokovno in finančno zahtevnost 

projekta,
 – sorazmernost s sofinanciranjem primerljivih projektov,
 – vključenost občanov oz. druge zainteresirane javnosti 

v projekt,
 – dosedanje sodelovanje prijaviteljev pri drugih 

aktivnostih, katerih (so)organizator je občina.
5. Razpisana višina sredstev znaša 5.000,00 EUR. Sredstva 
so zajeta v proračunu Občine Loški Potok za leto 2021 na 
proračunski postavki 04008 Pokroviteljstva občine.
6. Na razpis za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa se 
vlagatelji prijavijo z vlogo oziroma razpisnimi obrazci, ki 
jih kandidati od 3. maja 2021 dalje lahko dobijo na spletni 
strani občine www.loski-potok.si, kjer je objavljeno tudi 
besedilo javnega razpisa. Dodatne informacije lahko 
dobite pri Vinku Košmerlu po e-pošti vinko.kosmerl@
loski-potok.si ali na telefonski številki 01/8350-108.
7. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave 
na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki 
bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s 
priporočeno pošto na naslov Občina Loški Potok, Hrib 
17, 1318 Loški Potok, najkasneje do srede, 25. avgusta 
2021, do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprtih 
ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan 
naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov 
prejemnika: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 
Loški Potok. V spodnjem levem kotu mora biti pripis 
»NE ODPIRAJ – POKROVITELJSTVO 2021«.
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. 
Z izbranimi izvajalci bo župan občine Loški Potok sklenil 
pogodbo o sofinanciranju. Dodeljena proračunska sredstva 
se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena, in 
morajo biti porabljena v letu 2021, in sicer od 01. 01. 2021 do 
31. 12. 2021. V primeru, da sredstva ne bodo porabljena za 
namen, za katerega so bila dodeljena, oziroma če upravičenec 
ne izpolni obveznosti iz tega razpisa, bo občina zahtevala 
vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obresti.

 Župan Ivan Benčina, l.r.

1. Proračunska sredstva Občine Loški Potok za 
pokroviteljstvo se dodeljujejo upravičencem v skladu s 
Pravilnikom o pokroviteljstvu ter financiranju drugih 
društvenih dejavnosti v občini Loški Potok.
2. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so: 
�■ fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem 

oziroma sedežem v občini; 
�■ fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem 

oziroma sedežem v drugi občini, če projekt 
organizirajo na območju naše občine; 
�■ fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem 

oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, 
ki je organiziran izven občine, pomemben za občino 
oziroma naše občane in vključuje tudi naše občane.
�■ Posamezna fizična ali pravna oseba je za posamezni 

projekt praviloma lahko le enkrat upravičena do 
proračunskih sredstev.

3. Občina je lahko pokrovitelj prireditev in dogodkov, 
različnih dejavnosti, priprav in izdelav snovnih ali 
nesnovnih stvari ali izvedb ter drugih projektov (v 
nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali 
pravnih oseb na različnih nivojih.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za 
sofinanciranje projektov: 

 – ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje 
oziroma širijo njene razvojne potenciale; 

 – ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote ter 
prispevajo k ohranjanju naše naravne, kulturne, 
verske in narodnostne dediščine ter izročila; 

 – ki vzpodbujajo prostovoljstvo in udeleževanje v 
skupinah na različnih področjih; 

 – ki so neposredno vezani na gostovanje skupin iz sosednjih 
krajev in drugod iz Slovenije ter iz tujine, zlasti še na 
dejavnost slovenskih zamejskih in zdomskih društev; 

 – ki so neposredno vezani na medobčinsko, 
medregijsko in mednarodno sodelovanje; 

 – ki jih organizirajo mladi ali so namenjeni koristnemu 
preživljanju prostega časa mladih; 

 – ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje 
med družbeno aktivnimi občani.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena so namenjena 
tudi plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob 
pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih 
oziroma pomoči pri organizaciji. 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so tudi izvajanje 
letnih programov in rednih dejavnosti ter enkratne 
akcije oziroma projekti organizacij, ki niso upravičeni za 
sofinanciranje iz naslova drugih razpisov. Redna dejavnost 
organizacij se po tem pravilniku sofinancira organizacijam, 
ki imajo sedež v občini Loški Potok, ter organizacijam, ki 
nimajo sedeža v občini Loški Potok, vključujejo pa naše 
občane, zato se redna dejavnost lahko financira glede na 
število članov, ki so občani občine Loški Potok.

Na podlagi Pravilnika o pokroviteljstvu ter financiranju drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok (Ur. l. RS, št. 20/2017), Odloka o proračunu Občine 
Loški Potok za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 194/20) in Statuta Občine Loški Potok (Ur. l. RS, št. 41/17) objavlja Občina Loški Potok

JAVNI RAZPIS 
za pokroviteljstvo ter financiranje drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok v letu 2021
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6. NAČIN ODDAJE VLOG:

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih 
obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva 
razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z 
obrazci kandidati lahko prejmejo od 3. maja 2021 na 
spletni strani Občine Loški Potok na naslovu: www.
loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje 
vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. 
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu 
dopolni v 7-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se 
je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se 
z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge 
na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o 
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene 
v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na 
naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški 
Potok, najkasneje do vključno srede, 25. avgusta 2021, 
do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, 
v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, 
v spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – 
RAZPIS – HUM. ORG. 2021«. Nepravilno označene 
ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila. 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z 
RAZPISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v 
zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne 
dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški 
Potok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU: 

Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni 
v roku 10 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev 
oziroma najkasneje do konca 10. septembra 2021. 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV 
UTEMELJENOSTI SKLEPA:

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema 
sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj 
natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

 Župan
Ivan Benčina, l.r.

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA 
LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih 
in humanitarnih dejavnosti.

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo tako 
sofinancirale:

�■ HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN INVA-
LIDSKE ORGANIZACIJE, ki v skladu z odločbo 
delujejo v javnem interesu:

 – s socialnimi programi, namenjenimi marginalnim 
skupinam, ljudem s posebnimi potrebami ter 
invalidom, ter 

 – z zdravstvenimi programi (organizirane terapevtske 
skupine, preventivna dejavnost)

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi 
s področja kulture in športa ter tisti programi, ki se 
sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk.

3. RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 5.000,00 EUR.

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI 
NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH 
MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE 
NA JAVNEM RAZPISU:

Na javni razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci programov, 
ki so organizirani kot društvo ali združenje v javnem 
interesu, oziroma drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih 
organizacij, ki: 

�■ so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 2 v 
skladu z veljavnimi predpisi
�■ imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za 

organizacije s članstvom
�■ imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 

načrtovanih programov
�■ imajo sedež ali enoto na območju občine Loški Potok 

oziroma izvajajo dejavnost na območju občine Loški 
Potok oziroma imajo člane iz občine ali delujejo za 
občane občine Loški Potok

5. OBDOBJE, V KATEREM SE LAHKO KORISTIJO 
SREDSTVA RAZPISA: 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2021, in sicer od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Občina Loški Potok na podlagi Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list 
RS, št. 41/17) objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2021.
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Občina Loški Potok bo v spomladanskih mesecih (takoj 
ko bodo razmere v zvezi s koronavirusom to dopuščale) 
pristopila k izvajanju projekta »Izboljšanje trajnostne 
mobilnosti na socialnem področju« oziroma – skrajšano 
– k projektu »PROSTOFER«. Omenjeni projekt, ki že 
poteka v več slovenskih občinah, vodi oziroma izvaja 
zavod Zlata mreža, s katerim je tudi naša občina sklenila 
pogodbo. Gre za projekt, ki povezuje starejše osebe, ki 
potrebujejo prevoz, in starejše aktivne voznike, ki radi 
priskočijo na pomoč in te prevoze izvajajo. Za izvajanje 
omenjenih prevozov smo v sklopu projekta »Vozimo 
na sonce« preko Lokalne akcijske skupine (LAS) Po 
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na občini nabavili 
novo vozilo na električni pogon, znamke Volkswagen 
e-Golf, med člani društva upokojencev Loški Potok pa 
tudi že pridobili ustrezno število kandidatov, ki so pri 

tem projektu pripravljeni sodelovati in bodo po krajšem opravljenem tečaju prevoze tudi izvajali. Kaj sploh projekt 
PROSTOFER je in kako deluje, pa v nadaljevanju tega prispevka podrobneje predstavlja direktor zavoda Zlata 
mreža gospod Miha Bogataj.

Vinko Košmrl

PROJEKT PROSTOFER ODSLEJ TUDI V NAŠI OBČINI

S SRCEM NA POTI – brezplačni prevozi 

za starostnike

Kaj je PROSTOFER?

Prostofer je skovanka iz besed »prostovoljni« in 
»šofer«. 
PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prostovoljski 
projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, 
ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih 
in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, 
ki po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni 
starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma 
zunaj središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj 
oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, 
kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma 
času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. 
Nekateri uporabljajo različne plačljive prevoze, vendar 
pa to pomeni dodatne stroške, kar je za številne prevelik 
finančni zalogaj, zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo. 

Komu je namenjen PROSTOFER?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim občanom, 
ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke 
mesečne dohodke pa tudi slabše povezave z javnimi 
prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo 

dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze 
do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

Zakaj PROSTOFER?

Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo:
■ večjo mobilnost,
■ večjo socialno vključenost, 
■ medsebojno povezovanje, 
■ medsebojno pomoč, 
■ boljšo kakovost življenja v tretjem življenjskem 

obdobju, 
■ čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v 

dom za ostarele),
■ druženje in občutek koristnosti igrajo pomembno 

vlogo pri aktivnem staranju.

Kako deluje PROSTOFER? 

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno 
številko 080 10 10. V komunikacijskem centru 
zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po 
najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega 
voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega 

Vozilo, s katerim se bo izvajal PROSTOFER
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se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, 
prav tako je poskrbljeno za zavarovanje voznika in tudi 
sopotnikov. Klicni center je na voljo za rezervacije 
prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo 
prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo 
storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od 
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se 
lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.

�■ ohranjanje in nadgrajevanje vozniških veščin ter 
spoznavanje e-mobilnosti, 
�■ razvijanje lastne osebnosti in pridobivanje novih 

vrednot.

Kdo je lahko PROSTOFER?
Prostofer oziroma prostovoljni šofer je lahko vsak, ki 
ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem 
času pripravljen pomagati tistim, ki potrebujejo prevoze. 
Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj 
prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično 
pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku 
jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med 
pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim 
priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... To 
so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za 
samoumevno in častno dejanje.

Kako in zakaj postati PROSTOFER?
Prostoferstvo je oblika prostovoljstva, ki vam ob nudenju 
pomoči in podpore tistim, ki so je najbolj potrebni, 
prinaša tudi veliko osebno zadovoljstvo in ustvarja 
nepozabne trenutke v času, ki bi ga sicer porabili za manj 
pomembne stvari in opravila. Prostoferstvo vam tako 
omogoča: 
�■ priložnost za spoznavanje novih ljudi in sklepanje 

novih prijateljstev, 
�■ kakovostno preživljanje prostega časa, 

Vabimo vse, ki bi se želeli pridružiti veliki 
prostoferski družini. Vozniki, ki bi še želeli postati 
prostoferji, naj to sporočijo na Občino Loški Potok. 
Kontaktna oseba je Vinko Košmerl, tel. 01/8350-
108, e-pošta: vinko.kosmerl@loski-potok.si. Lahko 
pa svojo prijavo pošljejo tudi neposredno na info@
zlata-mreza.si.

Vsi, ki bi želeli še več izvedeti o samem projektu Prostofer 
oziroma njegovem delovanju, si lahko ogledajo nekatere 
medijske objave, v katerih je bil podrobneje predstavljen. 
Prvič je bil celovito predstavljen v oddaji Preverjeno na 
POP TV, in sicer na povezavi: 
https://drive.google.com/open?id=
1h0pQkSCDc4bZNZbi4TlmZP3uPLaNB4ie 

Še več objav je na sledečih povezavah, lahko pa si jih 
ogledate tudi na FB-profilu Zlata mreža: 

 – RTV SLO: https://4d.rtvslo.si/arhiv/
porocila/174634640

 – RADIO SLO: https://4d.rtvslo.si/arhiv/
izlusceno/174630305 

 – Dnevnik: https://www.dnevnik.si/1042896724/
lokalno/gorenjska/radovljicani-rekorderji-v-
prijavah-za-prostovoljne-voznike-starejsih

 – Večer: https://www.vecer.com/s-prostovoljcem-k-
zdravniku-na-pokopalisce-tudi-na-izlet 6493721
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CSD OSREDNJA SLOVENIJA - ZAHOD, ENOTA RIBNICA
IŠČE NOVE REJNIŠKE DRUŽINE

kandidatke in njegove/njene družine center pošlje na 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (v nadaljevanju ministrstvo) do roka, ki ga določi 
ministrstvo. Izbor kandidatov/kandidatk opravi komisija 
za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti. 
Po zaključku usposabljanja izbranim kandidatom/
kandidatkam ministrstvo izda dovoljenje za izvajanje 
rejniške dejavnosti. Rejnica oz. rejnik lahko izvaja rejniško 
dejavnost tudi kot poklic pod določenimi pogoji.
Rejnik/rejnica je za posameznega otroka upravičen/a 
do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino (sredstva za 
materialne stroške za otroka in denarni prejemek v znesku 
otroškega dodatka) in plačilo dela. Če rejnik izvaja rejniško 
dejavnost kot edini poklic, mu Republika Slovenija 
zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost. Pravice in 
ugodnosti, ki jih imajo rejnice/rejniki oz. otroci /osebe v 
rejništvu, so tudi po drugih zakonih (npr. otroci v rejništvu 
so v celoti oproščeni plačila vrtca).
Vse zainteresirane osebe, ki bi želele izvajati rejniško 
dejavnost, vabimo, da se za več informacij o rejništvu 
zglasijo na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija - 
zahod, Enota Ribnica, Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica, ali 
pokličejo na telefonsko številko 01 320 44 12 oz. pišejo na 
e-mail: gpcsd.ribni@gov.si.

Pripravila: Veronika Tanko, univ. dipl. socialna delavka

Rejništvo je opredeljeno v Družinskem zakoniku (Ur. l. 
RS, št. 15/17, 21/18-ZNORG, 22/19, 67/19-TMatR-C 
in 200/20-ZOOMTVI) kot posebna oblika varstva otrok, 
ki potrebujejo oskrbo in vzgojo pri osebah, ki niso njihovi 
starši. 
Namen rejništva je, da se otrokom omogočijo zdrava 
rast, vzgoja, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in 
usposobitev za samostojno življenje in delo. Vsa vprašanja, 
povezana z izvajanjem rejniške dejavnosti, se urejajo z 
Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 
110/02, 56/06 – odl. US, 114/06-ZUTPG, 96/19-ZPIZ-
2, 109/12 in 22/19, v nadaljevanju ZIRD).
Rejniki oz. rejnice so osebe, ki sprejmejo v svojo družino 
otroka, ki potrebuje njihovo skrb, vzgojo, vodenje, 
podporo in predvsem ljubezen. Njihova naloga je torej 
celotna skrb za otroka, prepoznavanje in zadovoljevanje 
njegovih psihosocialnih in zdravstvenih potreb, razvijanje 
ter podpiranje njegovih potencialov. Pripravljeni morajo 
biti na začasnost rejništva in dobro seznanjeni s sistemom 
rejništva. Predvsem je pomembno, da imajo sposobnosti 
za vzgojo otroka, za izkazovanje čustev, topline, ljubezni in 
naklonjenosti otroku. Z rejništvom zagotavljamo otroku 
varno okolje, v katerem se lahko nemoteno razvija. Rejniki 
oz. rejnice so strokovni sodelavci v sistemu rejništva in 
osebe z veliko mero samoiniciativnosti, iznajdljivosti, 
komunikativnosti in nenehnega prilagajanja. Rejniško 
delo zahteva nenehno učenje, izobraževanje in sodelovanje 
s strokovnimi delavci na centrih za socialno delo, z 
otrokovimi starši in drugimi institucijami, kamor je otrok 
vključen v obravnavo.
O namestitvi otroka v rejništvo in o imenovanju rejnika 
odloča sodišče. Center za socialno delo nato z rejnikom 
sklene rejniško pogodbo, v kateri se natančneje opredeli 
rejniško razmerje s pravicami in obveznostmi pogodbenih 
strank. Naloga centra za socialno delo je, da spremlja 
izvajanje rejniške dejavnosti, ves čas sodeluje z rejniško 
družino, otrokom ter njegovo matično družino. Pri tem je 
pomembna naloga tudi načrtovanje prenehanja rejništva.
Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, mora imeti stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji in vsaj poklicno oz. 
strokovno izobrazbo. Mora biti polnoletna. Na posebnem 
obrazcu vloži vlogo za izvajanje rejniške dejavnosti z 
ustreznimi dokazili pri CSD Osrednja Slovenija - zahod, 
Enota Ribnica, Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica. Poleg 
osnovnih pogojev center za socialno delo skladno z 
določili ZIRD in Pravilnika o pogojih in postopkih za 
izvajanje rejniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 77/2019) izdela 
oceno o primernosti kandidata/kandidatke in njegove/
njene družine in preveri motive, pri čemer upošteva 
vse dejavnike, ki bi lahko tako pozitivno kot negativno 
vplivali na psihosocialni razvoj otroka. Ugotavljajo se 
socialne, psihološke, materialne razmere družine in tudi 
primernost bivalnih pogojev celotne družine, posebej pa 
prostorov in opreme, namenjene otroku. Center upošteva 
tudi morebitna potrdila ali mnenja oz. priporočila drugih 
institucij. Vloge skupaj z oceno o primernosti kandidata/

Odmevi

Pridobili boste veliko koristnih informacij o: 
✓ nosečnosti,

✓ porodu,
✓ poporodnem obdobju,

✓ dojenju ter
✓ negi novorojenčka.

Predavanja so namenjena tako prvorodkam kot tudi 
staršem, ki želijo le osvežiti znanje. Prehod v materinstvo 
in očetovstvo bo z novim znanjem gotovo lažji. Dobimo se: 

trikrat v zgodnji nosečnosti (do 20. tedna) 
in petkrat po 30. tednu nosečnosti.

Predavanja so ob sredah ob 18. uri. Udobno se namestita 
v domačem okolju in se nam pridružita! Vsa predavanja 

so brezplačna. 

Podrobnosti PREDAVANJ: 
https://www.zdribnica.si/ 

Prijave: 031 342 819, 
maja.zagar@zdribnica.si

ŠOLA ZA STARŠE
ZDRAVSTVENI DOM dr. Janeza Oražma Ribnica 

vabi vse bodoče starše, da se udeležijo spletnih predavanj 

»PRIPRAVA NA POROD IN 
STARŠEVSTVO«
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V zasebnih gozdovih se pogosto srečujemo s problemom 
zaprtosti gozdov, zato je za dobro gospodarjenje z gozdom 
nujna izgradnja gozdnih cest in predvsem gozdnih vlak. 
V zadnjem času se hote ali iz nevednosti pogosto gradijo 
vlake brez potrebnih soglasij in ustreznih dokumentov. 
V izogib kasnejšim težko rešljivim problemom, kot sta 
uvedba inšpekcijskega postopka ter vzpostavitev terena v 
prejšnje stanje, bomo v nadaljevanju opisali postopke pri 
gradnji gozdnih vlak. 
Priprava na gradnjo
Pobudo oz. vlogo za izdelavo gozdnih vlak običajno izrazi 
lastnik gozda oz. investitor, ki ima pravico graditi. To 
dokazuje z dokazilom o lastninski ali drugi stvarni pravici, 
na podlagi katere lahko na določenem zemljišču oziroma 
objektu gradi. Vlogo odda na Zavod za gozdove Slovenije 
oziroma se o tem posvetuje s svojim revirnim gozdarjem.
Gradnja gozdne vlake se prične z okvirnim načrtovanjem 
odpiranja gozdov z gozdnimi vlakami, ki poteka v okviru 
gozdnogospodarskega načrtovanja, kjer določimo 
prednostna območja za gradnjo gozdnih vlak. Gozdne vlake 
so namreč gozdne prometnice v gozdu ali izven gozda, ki so 
namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom. Široke so do 
3,5 metra in primarno omogočajo spravilo lesa s spravilnimi 
sredstvi. Ločimo grajene in pripravljene gozdne prometnice. 
Kriterij za opredelitev je globina odkopa ali nasipa na osi 
vlake glede na njeno dolžino. Če moramo odkopati ali nasuti 
vsaj 0,5 metra materiala na sredini vlake, na več kot polovici 
njene dolžine, vlako opredelimo kot grajeno. Grajene vlake 
torej povzročajo večji poseg v prostor, zato je potrebno v 
območjih Natura 2000 in drugih zavarovanih območjih 
pridobiti še naravovarstveno soglasje, ki ga izda Agencija 
republike Slovenije za okolje, v območjih vodotokov tudi 
vodno soglasje Direkcije RS za vode ter končno soglasje 
Zavoda za gozdove, izdano na območni enoti ZGS. Tu je 
med drugim tudi navedeno, da je investitor dolžan obvestiti 
Zavod za gozdove Slovenije (revirnega gozdarja) o začetku 
in končanju gradnje. Podrobneje poteka načrtovanje 
gozdnih vlak v okviru izdelave gozdnogojitvenega načrta. 
Tako revirni gozdar opredeli vlako v tehnološkem delu 
gozdnogojitvenega načrta in po prejemu vloge izdela 
elaborat vlak, v katerem na kratko opredeli glavne značilnosti 
načrtovane vlake, pogoje gradnje in omejitve. Nato šele 
revirni gozdar označi traso na terenu in drevje, potrebno za 
posek vzdolž trase, ter izda odločbo za posek lesa. Odločba 
je hkrati tudi dovoljenje za začetek gradnje vlake. Ko je vlaka 
izdelana, jo tudi pregleda in prevzame. Postopek izdelave 
dokumentacije kakor tudi terensko delo gozdarjev sta za 
lastnika oz. investitorja popolnoma brezplačna.
Izdelava, vzdrževanje gozdnih vlak in pravice njihove 
uporabe
Gozdne vlake, ki so izdelane na podlagi gozdnogojitvenega 
načrta, lahko uporabljajo lastniki in pooblaščeni zakupniki, 
ki imajo gozdove v njenem vplivnem območju. Dodatni 
dogovori za uporabo vlak niso potrebni. Stroški vzdrževanja 

GRADNJA GOZDNIH VLAK V ZASEBNEM GOZDU
gozdnih vlak so stroški lastnika oziroma uporabnika 
gozdne vlake. Uporaba gozdnih vlak v bližini območij, 
pomembnih za ohranjanje in razvoj prostoživečih živali, 
se omeji v času njihovih življenjsko pomembnih obdobij. 
Uporabnik mora na gozdni vlaki po končanem spravilu lesa 
urediti odvodnjavanje ter vzpostaviti stanje gozdne vlake, 
ki omogoča njeno nemoteno nadaljnjo uporabo. Gozdnih 
vlak se v času, ko je podlaga razmočena, ne sme uporabljati, 
da se ne poruši ravnotežje na labilnih tleh in ne povzročajo 
erozijski procesi. Vlake prednostno načrtujemo na predelih 
z naklonom terena do 50 %. Gozdnih vlak ne smemo graditi 
ali pripravljati v strugah potokov in hudournikov. Največji 
podolžni naklon gozdne vlake je odvisen od občutljivosti 
talne podlage na erozijo in doseže lahko največ 40 % na 
kamniti talni podlagi, do 25 % na podlagi iz mešane hribine 
ter do 12 % na podlagi iz zemljine, občutljive na erozijo. 
Pomembno je, da mora biti prečni naklon pobočne gozdne 
vlake zaradi lažjega spravila za 5 do 10 % nagnjen proti 
notranji strani vlake. Gradnjo vlak opravljamo z ustreznimi 
gradbenimi stroji. Najbolje se obnesejo rovokopači ali 
bagri, buldožerji so manj primerni. Nikakor ne pozabimo 
na primeren sistem odvodnjavanja meteorne vode, ki 
mora biti urejen s prečnimi jarki, katerih gostota je odvisna 
od podolžnega naklona gozdne vlake, občutljivosti talne 
podlage na erozijo in režima padavin. Vedeti moramo tudi, 
kje bomo obračali spravilne stroje, in temu primerno izdelati 
obračališča. Cena gradnje gozdnih vlak je od 3 do 7 evrov za 
tekoči meter, odvisno od vrste hribine.
Možnosti sofinanciranja izgradnje gozdnih vlak
Država spodbuja vlaganja v odpiranje gozdov z gozdno 
infrastrukturo v okviru programa razvoja podeželja. Praviloma 
vsako leto so v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano objavljeni razpisi tudi za gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih vlak, ki omogočajo pridobiti subvencijo do 50 % 
vrednosti upravičenih stroškov investicije.
Naj še enkrat poudarimo, da elaborat vlak izdelamo na Zavodu 
za gozdove in je za lastnika oz. investitorja brezplačen. 
In še za konec. Zanašati 
se na občutek, da 
vlake globoko v gozdu 
nihče ne bo opazil, je 
pri današnji tehniki 
zajemanja terenskih 
podatkov brez pomena. 
Vsi terenski posegi v 
prostor se zelo dobro 
vidijo predvsem na 
digitalnih kartah, 
narejenih s pomočjo 
laserskih žarkov, t. i. LiDAR-posnetkih. Podatki so 
brezplačni in prosto dostopni na več spletnih mestih, npr. 
Pregledovalnik ZGS, Atlas okolja, Prostorski info sistem 
občin (PISO) in podobno. Zaradi periodičnega snemanja 
lahko posege v prostor opredelimo tudi časovno oz. dokaj 
natančno določimo, kdaj je bil nek poseg opravljen.

Pavle Košir
Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje

Zgrajena gozdna vlaka brez ustreznih 
dokumentov v lidarskem posnetku
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LOKALNO

Občina Sodražica je skupaj s partnerji kandidirala na razpisu 
Lokalne akcijske skupine (LAS) Po poteh dediščine od 
Turjaka do Kolpe in uspešno pridobila sredstva Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, s katerimi bo letos ustanovila 
Rokodelsko zadrugo Sodražica.

RAZLOGI ZA NOVO ZADRUGO V SODRAŽICI
Sodražica z okolico je imela v preteklosti in ima tudi danes 
največ »suhorobarjev« – izdelovalcev lesenih izdelkov. 
Občina Sodražica je od leta 2005 tudi nosilec ene redkih in 
zato še toliko bolj dragocenih geografskih označb v Sloveniji – 
»ribniška suha roba«, ki povezuje občine Sodražica, Ribnica, 
Kočevje, Loški Potok, Velike Lašče, Dobrepolje in Bloke.
Rokodelstvo je najbolj trajnostna oblika proizvodnje 
dobrin … Energijo črpa predvsem iz človeškega telesa, 
uma in rok. Materiale za izdelke poišče in najde v svojem 
najožjem okolju, ne da bi mu pri tem škodovala. 
Zadružništvo povezuje poslanstvo trajnostnega razvoja in 
krožnega gospodarstva z vrednotami socialnega podjetništva, 
medsebojnega sodelovanja, pomoči, povezovanja za doseganje 
boljšega položaja na nakupnem in prodajnem tržišču. Namesto 
k profitu teži k poštenemu plačilu za delo zadružnikov. 
Rokodelska zadruga Sodražica bo po zgoraj navedenih 
načelih povezovala dobavitelje naravnih surovin, rokodelce, 
izdelovalce suhe robe in izdelkov dopolnilne dejavnosti 
kmetij na območju lokalne akcijske skupine ter občin, kjer 
je suha roba prepoznana kot izvirna in geografsko zaščitena. 

ŠTEVILNE KORISTI ZA ČLANE
Povezani v zadrugo bodo rokodelci in drugi člani 
močnejši pogajalec za doseganje ugodnejših nabavnih 
cen repromaterialov, strojev, opreme in orodij. Zadruga 
jim bo pomagala pri razvoju novih izdelkov, pri njihovem 
oblikovanju, pripravi za vstop na tržišče. Z njo bodo dosegali 
višjo dodano vrednost. Pomagala jim bo pri odkrivanju novih 
tržišč in prodajnih poti. S skupnim trženjem, promocijo, 
spletno stranjo in trgovino bodo člani zadruge dosegali večjo 
prepoznavnost in trdnejši status na svetovnem spletu, trgu in 
v družbi. Ob sorazmerno nižjih stroških bodo dosegali višje 
prihodke, boljši položaj na nabavnem in prodajnem trgu, 
učinkovitejše povezovanje z občino, regijo in širšim okoljem 
ter večjo prisotnost v turistični ponudbi okolja. Članstvo v 
rokodelski zadrugi jim bo olajšalo delo in poslovanje ter 
omogočalo večjo ekonomsko varnost.

PRIPRAVE
Občina je skupaj s partnerji že in še bo izvedla več aktivnosti, na 
katere vabi vse zainteresirane, predvsem aktivne predelovalce 
lesa. Na prvih delavnicah so bili predstavljeni cilji, pomen 
in prednosti vključevanja v zadrugo. V septembru 2020 so 
se na občini srečali mladi podjetniki iz občine Sodražica, ki 
so na podlagi informacij komentirali svoja videnja bodoče 
zadruge. Na podlagi razmišljanj potencialnih zadružnikov 
in po informacijah z obiskov mladih podjetnikov se je začela 
priprava potrebnih gradiv in dokumentov. 
Zaradi razmer ob epidemiji novega koronavirusa je Občina 
Sodražica skupaj s partnerji projekta oblikovala ožjo delovno 
skupino, ki v skladu s časovnico EU-projekta letos nadaljuje 
proces ustanovitve zadruge. V teku so zadnje priprave na 

ustanovitev: priprava poslovnega, tržnega in promocijskega 
načrta, zadružnih pravil, ustanovitvenega akta in kodeksa 
sodelovanja. Ko bo zaradi epidemioloških razmer možno, bodo 
sledila srečanja, na katerih bomo osvetlili statuse izdelovalcev, 
načine finančnega poslovanja, pomen blagovnih znamk in 
njihovega dejavnega trženja. Zanimiva bo tudi razstava, ki bo 
prikazala neštete možnosti uporabe lesa in lesnih izdelkov.

GLAVA KOT DELOVNO IME ZA NOVO 
GOZDNO-LESNO VERIGO
Ustanavljanje Rokodelske zadruge Sodražica je sprožilo še 
eno zanimivo pobudo, in sicer formiranje gozdno-lesne verige 
za področje LAS Od Turjaka do Kolpe. Obrtno-podjetniška 
zbornica Ribnica že več let povezuje svoje člane – lesne 
predelovalce z zadrugo Festival lesa iz Kočevja, katere osnovni 
namen je oblikovanje in razvijanje novih izdelkov. Ob novici, 
da se »lesarji« povezujejo v zadrugo, je svoj interes pokazalo 
tudi podjetje Kočevski les, ki želi pripravljeno lesno surovino 
zagotavljati predvsem podjetnikom v kočevsko-ribniški regiji. 
V želji, da se bo več lesa predelalo doma, da bomo producirali 
svoje izdelke, da bomo učinkovito promovirali našo regijo, 
se je oblikovala iniciativna skupina za ustanovitev gozdno-
lesne verige. Pavel Hočevar in Miran Mate sodelujeta pri 
ustanovitvi Rokodelske zadruge Sodražica, ki bo združevala 
najboljše lesne predelovalce v naši regiji. Zadrugo zastopata 
tudi v nastajajoči gozdno-lesni verigi, ki bo člane zadruge 
povezala z vsemi drugimi akterji s področja gozdarstva in 
lesarstva v naši regiji in tudi širše. 
Cilj gozdno-lesne verige bo povezovanje gozda kot ekosistema 
in hkrati vira avtohtone surovine z lesnimi pridelovalci 
in predelovalci ter strokovnjaki številnih področij. Njeno 
poslanstvo je vzpostavitev sistema krožnega gospodarstva 
v regiji od Turjaka do Kolpe, v deželi, ki jo druži geografska 
označba »ribniške suhe robe«. Lesa avtohtonih sort ne želimo 
več zgolj prodajati. Oplemenitili ga bomo z novo vrednostjo 
svojega znanja in dela, za končne izdelke z višjo dodano 
vrednostjo ter za naravno in družbeno okolje kot vrednote. 

VABIMO VAS MED ČLANE IN KRSTNE BOTRE …
Z vami želimo dokončno sooblikovati strateške in 
ustanovitvene dokumente Rokodelske zadruge Sodražica. 
Takoj ko bodo dopuščale epidemiološke razmere, vas 
bomo povabili na sestanek, na katerem bomo dorekli vse 
pomembne podrobnosti. Skupaj bomo izbrali tudi krajše 
ime zadruge ... Z nekaterimi izmed možnih smo se poigrali 
že v naslovu tega prispevka. 
Sestanku vseh, ki vas zanima sodelovanje, bosta sledila 
občni zbor in ustanovitev Rokodelske zadruge Sodražice. 
Pričenjamo že z nakupom potrebne opreme in urejamo 
prostor, v katerem bo imela zadruga svoj prvi dom. Želimo 
si, da bi se v njem počutili doma vsi rokodelci v občini in 
regiji, ki želite sodelovati …
Vljudno vabljeni!

V imenu delovne skupine za ustanovitev zadruge:
Pavle Hočevar, e-naslov: pavle.hocevar@gmail.com, 

M: 041 780 864, in
Miran Mate, e-naslov: miran.mate@siol.net, M: 041 263 107

OD LAJTA 1492 SO TLE DOMA RAJTA, ROZA IN SITU, ZATU: 
»LES GO, ROKODELSKA ZADRUGA SODRAŽICA!«
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KAPELICA SVETEGA ANTONA
Za vasjo, na desni strani poti proti cerkvici sv. Florijana, 
stoji kapelica, posvečena sv. Antonu. Temu svetniku je 
bila posvečena nekje v prvi polovici prejšnjega stoletja, 
do takrat pa je bila posvečena sveti Notburgi, zavetnici 
kmetov in dela na polju. Ker je bil kip dotrajan, je vas 
sklenila, da bodo naročili novega. Takrat je bil vaški 
župan Mihov Anton, ki je ljudi nagovoril, da so naročili 
kip svetega Antona, njegovega krstnega zavetnika, 
ki je tudi zavetnik kmečkih del in domačih živali. 
Kapelica stoji na poplavnem območju in je bila večkrat 
poplavljena. V župnijski kroniki je omenjena leta 1907: 
»Velika povodenj je bila tukaj to jesen proti koncu 
meseca oktobra … Tudi kapelica (znamenje) onkraj 
vasi proti sv. Florjanu je bila do strehe pod vodo.« 
Večja obnova je bila v letih 1996–97, ko so dotrajano 
streho iz skodel zamenjali s pločevino, in 18. 5. 1997 jo 
je istočasno s kapelico Žalostne matere božje na drugi 
strani vasi blagoslovil takratni duhovnik Franc Vidmar. 

Velike poplave leta 2010 in 2014 so ponovno 
poškodovale notranjost in zunanjost kapelice. Vaščani 
so se odločili za večjo prenovo. Kipe v notranjosti 
je popravil Drago Košir iz Jelovca, leseni oltarček je 
naredil Mirko Kordiš, vse je pobarvala Helena Cimprič, 
zidarska dela so opravili vaščani v letih 2015 in 2016, 
sliko svetega Antona Padovanskega na zunanjem zidu, 
ki gleda na pot, pa je naslikala Ines Čihal iz Ribnice. 
Kapelico je junija 2017, na god sv. Antona, blagoslovil 
duhovnik Bojan Traven.

LOKALNO

KAPELICE IN KRIŽI V VASI RETJE

Stara kapelica (foto: Vinko 
Košmerl)

Blagoslov kapelice (vir: Anica Car)

Slika sv. Antona na zunanjem zidu kapelice ( foto: Vinko Košmerl)

Slika križa in cerkvice ob poplavi 
sept. 2020

KRIŽ V RETJAH
Ob isti poti stoji tudi križ. 
Postavljen je bil po neki zelo 
veliki poplavi, najverjetneje 
po tisti v letu 1907, ki je bila 
po pričevanjih največja od 
retijskih poplav, kar jih ljudje 
pomnijo. Da se tolikšna 
poplava ne bi več ponovila, 
so izvir Gričnice (Križnice), 
ki se kot zadnji odpre le pri 
največjih poplavah, zamašili 
z blagoslovljeno vato in ga 
zazidali, nanj pa postavili 
križ, da ne bi voda nikdar 
več prišla iz zemlje. Tistega 
izvira res ni več, leta 1933 
pa se je nekaj metrov nad 
njim odprl nov izvir. Križ 
je bil leta 2002 zaradi 
dotrajanosti obnovljen, kip 
križanega so zamenjali z 
novim, naredil ga je rezbar 
Drago Košir iz Jelovca, pobarvala pa ga je Helena Cimprič.

Na koncu kraške doline pa stoji cerkvica sv. Florijana. 
Na vhodnem portalu je letnica 1768. Načrtovanje 
zadnje obnove cerkve sega v leto 1994, obnova pa se je 
začela v letu 1997 in je bila z veliko pomočjo Ministrstva 
za kulturo RS, Občine Loški Potok in župnika Franca 
Vidmarja leta 2003 zaključena. Škof Andrej Glavan jo je 
blagoslovil v času župnikovanja Primoža Lavtarja, 31. 8. 
2003. V celoti je bila obnovljena tudi notranjost cerkve 
– kor, prižnica, klopi, opravljena so bila restavratorska 
dela oltarjev in oltarnih slik. Glavni oltar je posvečen sv. 
Florijanu, stranska pa sv. Eliji in sv. Uršuli. Vse tri slike 
so delo baročnega slikarja in podobarja Antona Postla.

Za vsa obeležja skrbijo Jakopčevi.

Po pripovedovanju Metke Anzeljc
zapisala Anica Car.

Se nadaljuje.
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Pozdravljeni! Pozdravljeni vsi naši člani ter vsi, ki preberete moj prispevek v vsaki številki Odmevov že 
skoraj 10 let. Žal še vedno ni spodbudnih novic o virusu, ki nas tako zelo bremeni že več kot leto dni. Takšnih 
stvari se težko navadiš, še težje jih sprejmeš. Tudi v društvu komaj čakamo, da se stvari vsaj toliko umirijo, 
da bomo lahko spet načrtovali in delali. Ker bo letos občni zbor članov Društva upokojencev Loški Potok 
verjetno odpadel, vam bom na kratko predstavila naše delo v letu 2020, tudi s številkami.

Stran društva upokojencev

■ Ljudmila Samsa, Retje
■ Marija Kordiš, Retje
■ Alojzija Sterle, Hrib
■ Ivanka Ruparčič, Travnik
■ Štefk a Knavs, Hrib
■ Anica Marjanovič, Hrib
■ Ljudmila Bambič, Travnik

■ Mihela Žagar, Travnik
■ Marija Bambič, Travnik
■ Karol Kordiš, Šegova vas
■ Anton Bartol, Mali Log
■ Danila Bartol, Retje
■ Janez Ravnikar, Hrib

SLAVA JIM!

Trenutno je po letih najstarejša članica društva Pavla 
Gregorič iz Srednje vasi, ki je bila rojena leta 1924, po 
stažu pa Franc Levstek iz Travnika, ki je član od leta 
1977, to je že 44 let. V letu 2020 so iz društva izstopili 3 
člani, 15 članov je bilo oproščenih plačevanja članarine – 
8 v domovih starejših in 7, starejših od 90 let. Članarina 
društva je v letu 2020 ostala nespremenjena in že od leta 
2013 znaša 10 €, članarina vzajemnega posmrtninskega 
sklada 12 € po članu. 

Glede na to, da je bilo leto 2020 izredno leto, smo bili 
zaradi prepovedi druženja primorani marsikatero stvar 
opustiti oziroma prestaviti za nedoločen čas. Glede na 
to, da smo bili od 13. marca 2020 omejeni, smo vseeno 
realizirali kar nekaj zastavljenih ciljev. Kaj vse smo počeli 
v društvu, ste bili obveščeni in povabljeni vsi člani preko 
SMS-sporočil, preko radia Univox in seveda tudi preko 
občinskega glasila Odmevi.

V letu 2020 smo organizirali 18 pohodov po stezicah 
Loškega Potoka, pohode vodi Jožica Rus. Prav posebno 
se moram zahvaliti našim ljudskim pevkam Povasenkam, 
ki so v letu 2020 imele pet nastopov. Dramska skupina 
pod vodstvom Fani Debeljak je imela v letu 2020 šest 
nastopov. Seveda ne smem pozabiti tudi na Lesenke, 
rokodelsko skupino našega društva, v kateri izdelujemo 
rože iz ostankov lesa. Tudi me smo bile v letu 2020 zelo 
aktivne in smo naredile in podarile kar nekaj šopkov. 

V letu 2020, na dan 31. 12. 2020, je naše društvo 
štelo 208 članov, 135 žensk in 73 moških. V društvu 
imamo tudi 8 podpornih članov, 5 žensk in 3 moške 
(šteti kot člani). V letu 2020 je bilo 89 članov tudi 

članov Vzajemnega posmrtninskega sklada (prej sklad 
vzajemne samopomoči), ki se ga vodi pri Zvezi društev 
upokojencev Slovenije v Ljubljani.

V društvo je v letu 2020 pristopilo 19 novih članov, umrlo pa je 13 članov – 10 žensk in 3 moški:

Po vsem tem naštetem sodeč ter glede na stanje po 
svetu in v Sloveniji smo bili v letu 2020 vseeno zelo 
aktivni in delavni. Vseh zastavljenih ciljev žal nismo 
mogli realizirati, nekaj smo jih pa vendarle. Da nam je 
v teh kriznih razmerah vse to uspelo, se moram seveda 
zahvaliti naši predsednici, ki res odlično vodi društvo.

POBIRANJE ČLANARINE
Pobiranje članarine za tekoče leto, torej za leto 2021, je 
glede na razmere potekalo drugače, kot smo bili vajeni 
do sedaj. Na sestanku smo se zmenili, da tokrat pobiramo 
samo v naših, društvenih prostorih. Moram priznati, da 
se je takšno pobiranje oziroma vplačevanje obneslo in 
dokaj hitro smo pobrali skoraj vso članarino. Mislim, da 
bomo takšen pristop nadaljevali tudi v bodoče.
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Naš novi član Rudi Gregorič

Do sedaj so v letošnjem letu k našemu društvu pristopili 
trije novi člani. Še vedno je čas, da se nam pridružite, da 
sodelujete z nami in nas podprete v naših prizadevanjih, 
da se tudi v tretjem življenjskem obdobju počutite bolje, 
da se družite in sodelujete pri dogajanju v naši občini. 
Veseli bomo vsakega novega člana.

ROKODELSTVO IN HUMANITARNOST
Na prvem sestanku upravnega in nadzornega odbora 
društva, ki je bil 8. 3. 2021, sem predlagala, da se za 
peko kuheljnov in pomoč pri pripravi in predstavitvi 
potoške kulinarike, kar je pomenilo humanitarno noto, s 
katero bi polepšali trenutke starejšim, ki dneve socialne 
izolacije težko prenašajo, zahvalimo Anici Mohar iz 
Retij. Izdelek – izvezen serviet in brisačo – je na domu 
Anice Mohar dne 9. 3. 2021 predala vodja koordinatork 
projekta Starejši za starejše ZDUS, Milka Gornik. 
Izdelek je izvezla naša članica Štefka Kordiš. Poleg 
Milke in Štefke sva bili prisotni tudi predsednica Marija 
in moja malenkost. Srečanje je potekalo v res prijetnem 
vzdušju, kjer niso manjkali niti pravi potoški kuhəlni.

IZLOŽBENO OKNO POŠTE NA HRIBU – 
STALNA RAZSTAVA »IZDELKI, NAREJENI V 
KORONA ČASU«
V društvu smo se odločili, da bomo izkoristili priložnost 
in imeli v izložbenem oknu pošte na Hribu stalno 
razstavo izdelkov, narejenih v koronskem času, ki jo 
bomo redno menjali in tematsko obarvali. V februarju 
smo postavili v izložbo izdelke, narejene iz volne, 15. 
3. pa smo postavili oziroma izdelke zamenjali z novimi 
rokodelskimi izdelki naših članic. Tokrat so rdeča nit 
naše razstave izdelki, narejeni v rešilje tehniki, ter vezeni 
izdelki. Pozivamo še vse ostale, ki bi želele pokazati 
svoje izdelke, naj se obrnejo na predsednico Marijo, ki 
jih bo z veseljem dodala v izložbeno okno, ki ga bomo še 
dopolnili z dodatnimi policami. Veseli bomo, če si boste 
razstavo ogledali, ko boste prišli na Hrib. Hvala vsem, ki 
ste nam že in še boste posodile ročno narejene izdelke. 

Tema naslednje razstave bodo rože: lesene, glinene, 
kvačkane, iz volne, papirja, nogavic, vrvi …

Veseli smo vašega odziva in sodelovanja!
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17. 3. 2021 smo imeli v sejni sobi Občine Loški Potok 
delavnico filcanja. Delavnica je bila organizirana preko 
projekta Junaki skrivnostnih gozdov, ki je nastal s ciljem, 
raziskati in promovirati kulturno dediščino oziroma 
mitološko izročilo območja LAS. Delavnico je vodila 
Petra Šolar iz Zavoda za kulturo in turizem Kostel, ki 
sodeluje v projektu kot partner. Zaradi razmer je bilo 
število udeležencev omejeno na 10. Držali smo se vseh 
pravil, torej smo vsi nosili maske in imeli med sabo 
varno razdaljo. 

Filcali smo milo. Postopek je enostaven in vsem je uspelo 
narediti krasen izdelek, ki ima ne samo estetsko, ampak 
tudi uporabno vrednost. Krasno se obnese za čiščenje 
in obnavljanje naše kože. Po dolgem času se je bilo spet 
krasno družiti in ustvarjati.

REKREACIJA IN ŠPORT V DRUŠTVU
Žal v našem društvu nikakor ne moremo obuditi 
kakršnega koli športa ali rekreacije razen pohodništva. 
Moram pohvaliti Jožico Rus, ki že drugo leto vodi 
pohodnike po potoških poteh in tudi poteh izven naše 
občine. Kot sem napisala že zgoraj, so se lani zbrali 
kar osemnajstkrat in še večkrat bi se, če bi razmere to 
dopuščale.

Razmišljamo, da bi društvo kupilo pikado, ki bi ga 
postavili v društvenih prostorih, da bi med člani poiskali 
šahiste in jih spodbudili ter, ko bodo razmere dopuščale, 
zakupili balinišče vsaj enkrat do dvakrat mesečno. 
Kaj pravite? Je kdo pripravljen prevzeti vodenje 
skupine balinarjev, pikadistov oziroma šahistov, je kdo 
pripravljen postati član ekipe? Prosimo, da se z idejami, 
izkušnjami in predlogi javite naši predsednici.

Fani Debeljak: 

KOTIČEK ZA KULTURO

KORONSKE ZGODBE
Letošnje leto je res posebno. K moji tašči Pavli vsak dan 
pride Korletova Marija, saj si tako krajšata popoldanske 
urice. Skupaj molita, obujata spomine na preteklost, 
na veliko soboto pa smo skupaj opravili tudi blagoslov 
velikonočnih jedi, ki je potekal preko televizije.

ROKODELSKA DELAVNICA – FILCANJE

MALO ZA ŠALO:
Se menita dva upokojenca v parku:
»A ti uživaš v penziji?«
»Glih ne. Bolijo me kosti, boli me hrbet, bolijo me 
noge, bolijo me roke... a ti?«
»Jaz pa, kot da sem se ponovno rodil.«
»Kako to misliš?«
»Nimam las, nimam zob, zjutraj sem se pa še 
poscal.«

Za Vas zbrala, pripravila in zapisala: 
Tanja Lavrič, tajnica društva 

Fotografi je v članku: 
Marija Turk, Tanja Lavrič 

POMLAD

Pomlad zimo je pregnala,
oživela je narava.
Na drevju ptička se raduje,
z veje na vejo poskakuje.
Le poj, le poj, ptička mala,
mrzlo zimo si prestala.
Skrbno sem te hranila,
zrna v hiško natrosila.
S teboj sem vesela,
da si preživela.
Pusti bili bi dnevi,
če ptički ne bi žvrgoleli.

KJE SO ČASI

Kje so tisti skromni, 
a veseli časi,
ko bolj prijetno 
je bilo na vasi? 
Pri vsaki hiši kup otrok,
razlegal se je smeh naokrog.
Skrivanje pa slepe miši
vse do takrat, ko zvon se 
zasliši.
Domov hitro vsak hiti,
ko AVE MARIJO zazvoni. 
Danes bolj tiho je na vasi,
otroci niso več glasni.
Mobitel že vsak ima,
le z njim pogovarjati se zna.
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Takoj ob sprostitvi nekaterih državnih ukrepov, ki veljajo 
v času pandemije, smo se v našem društvu upokojencev 
odločili, da bomo izvedli občni zbor. Letošnji zbor je 
potekal pod drugačnimi pogoji. Vse je bilo v okrnjeni 
sestavi – skoraj tako, kot velevajo pravila. Lahko bi rekli, 
da je bila to redna letna konferenca.
Za naše društvo je bilo letos tudi volilno leto v upravne 
organe. Nismo komplicirali. Predlagali smo in obenem 
tudi soglasno potrdili še en mandat že izvoljenim članom. 
Dodali smo le pisno pripombo, če bo kje v delovanju nastal 
kakšen problem (npr. bolezen), bomo dodali pomoč. Na 
našo konferenco je bil vabljen samo predsednik PZDU – 
Dolenjske in Bele krajine, a se vabilu ni odzval.
Statistika članov v DU Draga je naslednja:
– Vseh članov je 82, moških 40, žensk 42.
– Zaradi starosti in bolezni se je v preteklem letu žal 

poslovilo 5 članov, 4 moški in 1 ženska.
– Najstarejši članici štejeta 94 let, najmlajši član 

(članica) pa 60 let.
– Do nedavnega smo imeli v društvu dva zakonska para, 

ki sta imela že pred leti DIAMANTNO poroko – 60 
let skupnega življenja. Ni jih veliko, ki jim je to dano. 
Sedaj imamo še en par – to sta ga. MARIJA TROHA 
in g. FRANC TROHA – Banceni iz Srednje vasi. V 
društvu smo v preteklosti takšne obletnice spregledali, 
zanemarili. Se opravičujemo! V bodoče to ne sme biti 
več pozabljen dogodek. Naj jima bo vse lepo in še veliko 
vitalnosti do platinaste obletnice. Še vedno sta delavna 
in aktivna, ne samo doma, ampak tudi v našem društvu.

– Razveseljiv podatek je, da smo dobili 4 nove člane – 3 
moške in 1 žensko. Vsem ČESTITAMO in jim želimo 
DOBRO POČUTJE v naši sredini. DOBRODOŠLI 
– pomladili ste naše povprečje!

– Nekaj članov živi v DSO, v glavnem iz bolezenskih 
razlogov. Te člane smo oprostili plačevanja članarine. 
Nekaj jih plačuje »vzajemno samopomoč.«

– Za nekaj bolehnih članov pa poskrbijo svojci kar 
doma. Lepa gesta, kjer je takšno sobivanje možno.

– Dva člana dobivata čez teden hrano iz doma starejših 
na Hribu. Tudi ta oblika preskrbe je dobrodošla.

Plan dela – ŠPORT in KULTURA – je pripravljen, vse pa 
bo odvisno od situacije. V primeru možnega delovanja bi 
radi izvedli čim več na športnem področju. Vsekakor pa 
bomo nekaj poudarka dali kulturnim dogodkom. Enih 
in drugih srečanj se veselimo. Čas nam gre hitro naprej 
in veliko nas je, ki pogrešamo druženja. Izolacija je težka 
OSAMA. O skupnih izletih sploh več ne razmišljamo!
Za spremembo smo letos sestankovali na domu naše 
blagajničarke Branke. Prostori v vaškem domu so za 
našo starostno populacijo premalo ogrevani. Branki se 
zahvaljujemo za prijetno gostoljubje in domačnost. Svoj 
čar sestankovanja – zaključek je imela tudi skupna malica.
Dragi upokojenke in upokojenci, pazite nase in na druge, 
OSTANITE ZDRAVI. Upajmo na skupno dobro.

Za DU Draga
Mirko Pantar

Že več kot leto trajajoča epidemija korone je razgalila 
številne družbene anomalije, ki jih prej nismo hoteli videti. 
Trideset let poosamosvojitvene politike je pripeljalo do tega, 
da se državni aparat v kriznih razmerah ni sposoben ustrezno 
odzivati. Med področji družbenega življenja, ki so najbolj 
prizadeta, je tudi izobraževanje. Posebej institucionalno 
izobraževanje starejših, ki je praktično zamrlo. 
Zaradi epidemije smo v Društvu UTŽO Ribnica, Sodražica, 
Loški Potok na začetku študijskega leta 2020/2021 
članstvu ponudili le izobraževanje na daljavo in zagotovili 
zainteresiranim neposredno podporo preko telefonske 
zveze. Podobno kot v veliki večini sorodnih društev po 
Sloveniji je bil tudi pri nas odziv zelo skromen. V upravnem 
odboru smo se odločili počakati na izboljšanje razmer, do 
tedaj pa smo ponudili na ogled in v uporabo spletno stran 
društva. Dostopna je na https://utzp-ribnica.s/.
Vendar je korona neizprosna, še kar traja in nastopil je 
tretji val. Z izobraževanji ne gre več čakati, zato članstvu 
ponujamo naslednja

IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO
Usposabljanje za digitalno komunikacijo, zoom za 

začetnike

 DELOVANJE DRUŠTEV

Brskanje po spletu
Elektronska pošta

Uporaba pametnih telefonov
Angleški jezik od doma

Pogoj za udeležbo je, da imate ustrezno e-napravo. Obseg in 
potek izobraževanja bosta prilagojena predznanju. Prijavite 
se lahko v tajništvu Občine Loški Potok ali na e-naslovu 
društva: info.u3.ribnica@gmail.com.
Zavedamo se, da je poglavitni primanjkljaj učenja na 
daljavo nemožnost neposredne interakcije. Udeleženci 
izobraževanja nimajo možnosti sprotnih izmenjav 
informacij z mentorji in animatorji, ni možnosti oblikovanja 
skupinskih in dualnih odnosov in hkratne komunikacije 
znotraj njih. Teh kvalitet računalniška komunikacija ne 
omogoča, vsekakor pa je izobraževanje na daljavo mnogo 
boljše kot nič. Kajti učenje najbolj ohranja naše možgane v 
miselni kondiciji. Ne le to! 
Strokovnjaki napovedujejo bistvene spremembe v 
sporazumevanju in medsebojnih odnosih po epidemiji. 
Gre jim verjeti; računalniška komunikacija je in bo ostala 
še bolj kot doslej nepogrešljiva rutina našega vsakdana. 
Pridobimo si jo.

TO IN ONO IZ DU DRAGA

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
LOŠKI POTOK VABI
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KOTIČEK ZA STARŠE

2. APRILA smo obeležili SVETOVNI DAN 
ZAVEDANJA O AVTIZMU, zato se mi zdi pomembno, 
da na tem mestu napišem na kratko nekaj o tej vse 
pogostejši razvojni motnji. Žal jo še vedno premalo 
poznamo, saj gre za zelo kompleksno motnjo, ki se tudi 
pri posameznikih različno kaže. Svetovne raziskave 
kažejo, da ima eno izmed motenj avtističnega spektra 1,1 
% ljudi. To pomeni, da naj bi imelo v Sloveniji približno 
200.000 ljudi eno izmed motenj avtističnega spektra in 
da se vsako leto rodi med 180 in 200 otrok z avtizmom.

AVTIZEM
Glavna področja, pri katerih imajo ljudje z avtizmom 
težave, so:
■ težave s socialno komunikacijo,
■ težave s socialno interakcijo,
■ težave na področju fleksibilnosti mišljenja.

Avtizem je "nevidna" motnja; starši otrok z avtizmom 
pogosto povedo, da drugi ljudje preprosto mislijo, da 
je njihov otrok »poreden« in nevzgojen, medtem ko 
se odrasli ljudje z avtizmom zdijo okolici največkrat 
"čudni".

Ne poznamo natančnega vzroka za pojav avtizma. 
Vendar raziskave kažejo, da kombinacije dejavnikov – 
genetskih in okoljskih – lahko povzročijo spremembe v 
razvoju možganov. Avtizma ne morejo povzročiti vzgoja 
ali socialne okoliščine.

VIRI:
Zveza nevladnih organizacij za avtizem: https://www.facebook.com/
Zveza-nevladnih-organizacij-za-avtizem-Slovenije-966489756726897
Svetovalnica za avtizem: https://www.avtizem.net/kaj-je-avtizem

Nina Debeljak

Avtizem je kompleksna nevrološka razvojna motnja, 
ki je vseživljenjska. Ljudje z avtizmom imajo največji 
primanjkljaj na področju socialne komunikacije in 
interakcije. Pojavlja se v različnih stopnjah težavnosti 
– avtizem je del spektra, ki ga imenujemo motnje 
avtističnega spektra ali na kratko MAS.

Nekateri ljudje z avtizmom so sposobni živeti relativno 
"vsakdanje" življenje, spet drugi potrebujejo vse življenje 
strokovno pomoč. Pomembno je zavedanje, da se lahko 
z ustrezno podporo in ustreznimi pristopi poučevanja 
lahko veliko doseže.
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Smeh je prirojeno vedenje ljudi, vendar gena za smeh 
nimamo. Znanstveniki so ugotovili, da imamo gen za 
srečo, ki je odgovoren za prenos serotonina in ki ga 
lahko aktiviramo s smehom. Smeh je torej tudi čudežno 
stikalo, s katerim lahko vklopimo svoj gen za srečo.

Smeh in humor omogočata, da je vzdušje bolj sproščeno. 
Zato sta pomemben element pri odraščanju in kasneje v 
življenju. Seveda pa je treba humor uporabiti po načelu 
zdrave pameti. Če sodi v trenutne okoliščine, deluje 
zelo pozitivno. Če pa se drugi na naše šale ne odzivajo 
in njihov stres še poglobimo, pa moramo preklopiti na 
sočutje. 

Dokazano je, da se otroci precej več smejijo kot odrasli. 
Otrok naj bi se zasmejal kar tristokrat na dan, odrasli pa le 
dvajsetkrat. V odrasli dobi se pri odzivanju posameznika 
pojavijo spremembe, poveča se resnost in zmanjša 
humornost. Ko odraščamo, se v naših možganih vse bolj 
krepijo centri za previdnost, odgovornost in zaznavanje 
strahu, zato se nam dozdeva, da imamo manj priložnosti 
za sproščenost, brezskrbnost in smeh.

Psihologinja Mia Bone pravi, da je smeh vedno povezan s 
socialno interakcijo in zato velja, da bolj kot se sproščeno 
družimo, pogosteje se smejimo. In ko se smejimo, ima 
to številne pozitivne učinke. Zniža se krvni tlak, znižajo 
se vrednosti stresnih hormonov in poveča se prožnost 
naših mišic, je dobra fizična vadba, povzroča izločanje 
endorfinov, postanemo pa tudi bolj odporni, saj naš 
imunski sistem bolje deluje. 

S smehom smo lahko bolj pozitivni in tega se lahko 
tudi naučimo. Lahko si zavrtimo smešne video vsebine, 
otroke, ki že dobro razumejo govor, pa na moč zabava 
“straniščni humor”. V smeh do solz ga lahko spravimo 
že samo s tem, ko izrečemo besede, kot so kakec, lulček, 
opazovanje določenih smešnih situacij ali preprosto 
žgečkanje, prerivanje. 

Torej, orodje za dobro počutje imamo v svojih rokah in 
mogoče bi si morali zato le enkrat na teden v svoj koledar 
zapisati 10 minut treninga za smeh. Tako bi se sprostili, 
krepili svoje dobro počutje in se smejali iz trebuha, tako 
kot smo to znali kot otroci. 

Viri in literatura: revija Pogled za starše, maj 2019
Urška Levstek Bartol

KOTIČEK ZA STARŠE

BI MALO SMEHA? JA, PROSIM.

V VRTCU OB MATERINSKEM DNEVU
Mati ima dvoje oči, da nas gleda, dvoje dobrih rok, da 
nas objema, dve ustnici, da nas poljublja, in eno veliko 
dobro srce! (F. Šeško)

Letos smo se v vrtcu ob materinskem dnevu odločili 
presenetiti mamice in ostale domače na nekoliko 
drugačen način. Nismo ustvarjali voščilnic, nismo 
izdelovali izdelkov, temveč so se otroci plesno in glasbeno 
izražali, deklamirali različne pesmi ter se sproščeno 
igrali. Pri teh izvedbah smo jih vzgojiteljice posnele 
in posnetke poslale mamicam in ostalim družinskim 
članom. Otroci so bili hitro pripravljeni na samostojno 
izvedbo, imeli so velik interes in voljo. Upamo, da nam 
je s posnetki uspelo polepšati dan vsem domačim in da 
so s ponosom gledali svoje male in igrive nadobudneže.

Urška Levstek Bartol



24 Odmevi

VRTEC

Na pustni torek smo v našem vrtcu priredili nekoliko 
drugačno pustno rajanje kot običajno. Namesto da bi 
vsi skupaj odšli v telovadnico, v DSO in še kam, smo si 
priredili »mini« pustne zabave kar znotraj vsake skupine 
posebej. Preoblekli smo se in se tako spremenili v naše 
najljubše živali, risane junake in še kaj … Plesali smo, 
peli in rajali, na koncu pa smo se sprehodili tudi v bližini 
našega vrtca, tako da ste nas lahko od daleč videli tudi vsi 
takrat mimoidoči. Pustni torek je tako minil v znamenju 
krofov in drugih sladkih dobrot, pustnih pesmic, plesa, 
veselja in zabave.

PUSTNO RAJANJE

Nina Debeljak
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

MEGAN MIRANDA
Izginuli dekleti
Deset let je minilo, odkar je Nicolette 
Farrell odšla iz Cooley Ridgea. Deset let, 
odkar se je razšla s Tylerjem, moškim, 
o katerem je mislila, da se bo z njim 
poročila. Deset let, odkar je njena 
najboljša prijateljica Corrine izginila 

brez sledu. 
Nic ima zdaj v Philadelphii popolnoma novo življenje – 
svetlobna leta od tega, kdor je bila, ko je živela v Cooley 
Ridgeu. 
Nato pa prejme očetovo sporočilo: Govoriti moram s tabo. 
Tisto dekle. Videl sem jo. Nic ne ve, ali se je dementnemu 
očetu stanje poslabšalo ali je res videl Corrine, vendar vse 
izpusti iz rok in se nemudoma odpravi v rojstni kraj. 
A že nekaj dni po njenem prihodu izgine še drugo dekle 
in Nic doživi grozljiv občutek, da se zgodovina ponavlja. 
Ko Nic raziskuje, kaj se je zgodilo temu drugemu dekletu, 
privre na dan šokantna resnica o njenih sosedih, družini in 
predvsem o tem, kaj se je pred desetimi leti zares zgodilo 
Corrine.

NATALIE JENNER
Društvo ljubiteljev Jane Austen
Pred sto petdesetimi leti je bil 
Chawton zadnji dom Jane Austen, ene 
najžlahtnejših in najbolj priljubljenih 
angleških romanopisk. Zdaj je tam ostala 
le še peščica njenih daljnih sorodnikov in 
njihovo propadajoče posestvo.
Ko je ogrožen še zadnji košček 

pisateljičine zapuščine, se zbere skupina raznolikih 
posameznikov, ki si želijo ohraniti tako dom Jane Austen 
kot njeno zapuščino. 
Ti ljudje – med njimi mlada vdova, vaški zdravnik, kmet 
in filmska zvezdnica iz Hollywooda – si med seboj ne 
bi mogli biti bolj različni, toda povezuje jih ljubezen do 
literature, še posebej do del njihove nekdanje sovaščanke. 
Vsak od njih na tihem bije svoj notranji boj z izgubo in 
travmo, nekateri zaradi nedavne vojne, drugi zaradi hudih 
nesreč še pred njo, a ko stopijo skupaj, jim uspe osnovati 
Društvo Jane Austen. 
Jim bo tako združenim uspelo poskrbeti za zapuščino 
Austenove in uresničiti tudi svoje osebne cilje?

HARLAN COBEN
Deček iz gozda
Pred tridesetimi leti je bil Divjak deček, 
ki so ga našli v gozdu in se ni spominjal 
ničesar iz svoje preteklosti.
Zdaj je odrasel, vendar še vedno ne ve, 
od kod prihaja, in še en otrok je izginil. 
Izginotja Naomi Pine nihče, niti njen oče, 
ne jemlje resno – razen ene izjeme. Hester 

Crimstein, televizijska kazenska odvetnica, je od vnuka 
izvedela, da je bila Naomi žrtev nenehnega šikaniranja v šoli. 
Hester prosi Divjaka, s katerim jo povezuje tragični dogodek, 
da s svojimi edinstvenimi sposobnostmi pomaga najti Naomi. 
Divjak ne more obrniti hrbta izobčenki v težavah, čeprav 
dobro ve, da jo bo našel samo tako, da se bo vrnil v skupnost, 
v kateri nikoli ni bilo mesta zanj in kjer vsi ščitijo vplivneže, 
čeprav prikrivajo skrivnosti, ki bi lahko uničile na milijone 
življenj – skrivnosti, ki jih mora Divjak odkriti, preden bo 
prepozno.

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti. 
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! 
Čim lepše in prijetneje preživite preostanek letošnje pomladi! Radi 
in lepo se imejte ter ostanite zdravi!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Minila sta dva meseca in napočil je čas, da znova pobrskamo med knjižnimi policami in za naše zveste 
bralce izberemo nekatere knjižne sladkorčke, s katerimi si boste lahko polepšali letošnjo pomlad.

JILL SHALVIS
Kdo drug kot ti
Ali Winters nima dobrega dne. Zapustil jo je 
fant. Vsi v mestu so prepričani, da je tatica, 
in zdaj bo ostala še brez strehe nad glavo. 
Če hoče ostati v hiši in si oprati ime, ji ne 
preostane drugega, kot da za pomoč prosi 

vražje seksi kriminalista. Potem ko je zamočil pri odmevnem 
primeru, se je Luke Hanover vrnil v domači kraj, da bi našel 
mir in tišino. A namesto tega najde v svoji hiši privlačno 
rjavolasko s kupom težav. Medtem ko pomaga Ali, se začnejo 
na pravo mesto postavljati tudi stvari v njegovem življenju. Je 
to začetek vroče avanture? Ali sta Luke in Ali v mestecu po 
imenu Lucky Harbor na pragu nečesa velikega?

MARIE TREMAYNE
Dama pod krinko
Clara Mayfi eld pomaga sestri pobegniti, 
da se skrivaj poroči s svojim izbrancem. 
Pripravljena je na to, da bo zaradi škandala 
večno sama. Zato jo pretrese novica, da so ji 
starši, da bi ohranili ugled, za ženina izbrali 

nasilnega barona Rutherfordskega. Clara, odločena, da se ne 
bo poročila s hudobnim plemičem, pobegne in se kot Helen 
zaposli na podeželskem posestvu grofa Ashworthskega. 
William, lord Ashworthski, skuša na novo zaživeti po 
družinski tragediji. Prevzeti mora odgovornost za sestro 
in nečakinjo, ki sta izgubili moža in očeta, in nima časa za 
ljubezen. Izbrati si mora nevesto, ki bo nadaljevala njegov rod. 
Nova služabnica Helen ga prevzame že ob prvem srečanju, 
vendar si čustev noče priznati. Tudi Clara čuti močno 
privlačnost do Williama, vendar mu ne more priznati, kdo je.
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ČEBELARSTVO

SPOZNAJMO ČMRLJE IN ČEBELE SAMOTARKE
OPRAŠEVALCI SO 
POMEMBNI ZA NAŠO 
PREHRANSKO VARNOST
Ko govorimo o opraševanju, 
največkrat pomislimo samo na 
medonosno oziroma kranjsko 
čebelo. Ta je pomembna 
opraševalka, a še zdaleč ni edina. 
Vsaj polovico opraševanja v 

kmetijstvu namreč opravijo divji opraševalci, v naravi pa 
je njihov delež še precej večji. 
Opraševanje žuželk je pomembno tako za kmetijstvo 
kot naravo oziroma biodiverziteto. Potrebuje ga namreč 
približno 80 % kmetijskih in divjih rastlin. Opraševanje 
ne vpliva samo na količino, ampak tudi na kakovost 
hrane. Ugotovili so, da se na cvetovih, ki so bolje 
oprašeni, razvijejo ne le večji, ampak tudi lepši, bolj 
obstojni in bolj hranljivi plodovi.

DIVJI OPRAŠEVALCI ZMOREJO VEČ
Poleg medonosne čebele, ki je najbolj znana opraševalka, 
je bilo v Sloveniji doslej najdenih še več kot 570 vrst divjih 
čebel. Mednje sodijo čmrlji in čebele samotarke. Čmrlje 
gotovo poznate, verjetno pa ne veste, da v Sloveniji živi 
kar 35 vrst. Podobno kot medonosna čebela tudi čmrlji 
živijo v družinah, ki jih sestavljajo matica, delavke in del 
leta tudi samci. So pa družine čmrljev veliko manjše in 
štejejo največ nekaj sto osebkov, medtem ko je v čebelji 
družini več deset tisoč delavk. Druga razlika pa je, da 
so čmrlje družine kratkotrajne. Nastanejo spomladi 
in najkasneje jeseni propadejo. Pri čmrljih namreč 
prezimijo samo v zadnjem letu izlegle matice. Vsi čmrlji, 
ki jih vidimo zgodaj spomladi, so torej matice.

nova generacija iz gnezda izleti šele naslednje leto. So zelo 
raznolike. Najmanjše so velike samo tri milimetre in jih 
zlahka spregledamo, največje lesne čebele pa kar 25 mm.
Čmrlji in čebele samotarke so izvrstni opraševalci. Čmrlji 
na prvi pogled delujejo nerodni in počasni, a v resnici 
ni tako. Če jih opazujemo, vidimo, da so zelo hitri. V 
enakem času oprašijo dva- do štirikrat toliko cvetov kot 
čebele, kljub hitrosti pa na cvetu pustijo več cvetnega 
prahu, kar je za opraševanje najpomembnejše. Cvet lahko 
tudi stresejo, kar še izboljša opraševanje, pri nekaterih 
rastlinah, npr. paradižniku, pa je to nujno. So tudi zelo 
marljivi, oprašujejo od zgodnjega jutra do poznega večera. 
En čmrlj tako opravi veliko več dela kot ena čebela. Tudi 
čebele samotarke so izjemno učinkovite. Ena samotarka 
lahko opravi delo kar stotih medonosnih čebel. 

POMAGAJMO OPRAŠEVALCEM
Spremembe v okolju so opraševalce v zadnjih desetletjih 
zelo prizadele. Pisanih cvetočih travnikov je vedno 
manj. Ogrožajo jih tudi nepravilna uporaba pesticidov 
in bolezni. Čmrlji in čebele samotarke tudi vedno težje 
najdejo primerno mesto za gnezdenje.
Opraševalcem moramo zagotoviti hrano, prostor za 
gnezdenje in zdravo okolje. Ključno je ohranjanje pisanih 
cvetočih travnikov, ki so najpomembnejši življenjski 
prostor opraševalcev. Tako bodo imeli hrano tudi potem, 
ko bo sadno drevje odcvetelo. Na takih travnikih mnogi 
opraševalci tudi gnezdijo. Samotarkam lahko pripravimo 
tudi gnezdilnice. Prehranske razmere lahko izboljšamo 
tudi s sejanjem medovitih rastlin. Če uporabljamo 
fitofarmacevtska sredstva, pa moramo ravnati strogo 
v skladu z navodili. Le tako bodo opraševalci lahko še 
naprej opravljali svoje pomembno poslanstvo. 

Fotografi ja: Več informacij o opraševalcih in biodiverziteti 
najdete na spletni strani projekta Life Naturaviva, 
Biodiverziteta – umetnost življenja. Foto: D. Bevk

Avtor: dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo

Nasprotno pa večina drugih divjih čebel živi samotarsko. 
Vsaka čebela skrbi za svoje gnezdo, ki je v luknji v lesu, 
v votlem rastlinskem steblu ali tleh. V gnezdu samica 
pripravi zalogo hrane in odloži jajčeca, nato pa ga zapečati 
in skrb za potomstvo je tako zaključena. Pri večini vrst 

Zemeljski čmrlj, Foto: Danilo Bevk
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ČEBELARSTVO

ODPRTJE PAVILJONA ˝MEDENA ZGODBA˝

OBVESTILO O NOVI LOKACIJI EKOLOŠKEGA OTOKA NA HRIBU

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba 
v čebelarstvu, zaključuje in hkrati začenja še en velik 
projekt, s katerim želimo dodobra predstaviti slovensko 
čebelarstvo doma in v svetu.
Paviljon Medena zgodba se podaja na pot in bo na 
svojevrsten način prikazoval delo čebel, čebelarja in 
sadove njunega skupnega dela. 

Vaščane Hriba obveščamo, da smo zaradi obnove objekta 
Hrib - Loški Potok 103 (nad trgovino KGZ Velike 
Lašče) prestavili ekološki otok oziroma kontejnerje za 
ločeno zbiranje odpadkov, ki so bili locirani na zadnji 
strani omenjenega objekta. Nova lokacija za kontejnerje 
je pred novozgrajenim večnamenskim objektom Hrib 
19 a.

Prosimo za razumevanje!

avtohtona kranjska čebela in pomemben segment našega 
čebelarstva – apiterapija. Na drugi strani paviljona so 
na časovnem traku predstavljeni poudarki o zgodovini 
čebelarstva. Tradicionalnost slovenskega čebelarstva 
je prikazana s poslikavo panjskih končnic in pročelji 
AŽ-panjev. Najmlajši pa bodo preko didaktičnih iger 
spoznavali ključne posebnosti o čebelah.

Paviljon je prevozni čebelnjak, namenjen izobraževanju, 
predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva ter 
medenih izdelkov. Opremljen je z najsodobnejšo video 
in zvočno tehniko. V čebelji svet nas popelje s pomočjo 
vida, vonja, tipa in na koncu tudi okusa, s prav posebno 
medeno postajo.
Polovica notranjega dela paviljona je namenjena predstavitvi 
čebeljih panjev in tehnologiji pridelave medu. V panjih so 
prikazane čebele s prav posebnimi video vsebinami, ki so 
nameščene v satih. Pod panjem je nameščena čebelarska 
tehtnica z vremensko postajo in video nadzorom zunanjosti 
paviljona. V nadaljevanju je predstavljeno točenje medu, 
skladiščenje medu in tudi njegovo pakiranje po vseh 
standardih varne in zdrave pridelave hrane. Izpostavljene 
so tudi ključne informacije o čebelah in čebelarstvu.
Drugi del notranjosti paviljona je namenjen predstavitvi 
vseh čebeljih pridelkov. Poleg prodajnega pulta je 
prostor za pokušanje različnih vrst medu. Za ta namen je 
bila razvita prav posebna degustacijska medena postaja, 
kakršne do sedaj še ni bilo. 
Zanimivost in atraktivnost paviljona je tudi zunanji del. 
Poleg medene postaje so nameščene tablice, na katerih 
so predstavljeni vrste medu, vsi čebelji pridelki, naša 

Paviljon Medena zgodba obiskovalca ne bo pustil 
ravnodušnega ne podnevi in tudi ne ponoči, saj poseben 
osvetlitveni ambient poudari medene kapljice v satju, ki 
so nameščene na zunanjosti paviljona, pa tudi motive, 
vgravirane v steklu, ki se nahajajo v notranjosti paviljona.
Idejo za paviljon Medena zgodba je podal predsednik 
ČZS g. Boštjan Noč, ki je tudi sodeloval v delovni 
skupini, ki so jo sestavljali ga. Lidija Senič, ga. Tanja 
Magdič, g. Vlado Auguštin, g. Simon Golob, g. Tomaž 
Samec in vodja skupine g. Aleš Bozovičar. Skupina je 
sodelovala pri zasnovi in izgradnji tega v vseh pogledih 
posebnega paviljona Medena zgodba. 
Čebelarska zveza Slovenije je danes pričela novo zgodbo 
o čebelarstvu. Otvoritveni trak sta v želji, da bo paviljon 
obiskal številne prireditve v Sloveniji in tudi v tujini, 
slavnostno prerezala minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano dr. Jože Podgoršek in predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije g. Boštjan Noč.
V upanju, da ga kmalu predstavimo tudi vam, vas lepo 
pozdravljamo.

Čebelarska zveza Slovenije
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Slovenci veljamo tudi za narod popotnikov. Radi 
obiskujemo druge države, kjer si ogledujemo stvari, 
za katere smo doma prikrajšani: tropske obale, 
monumentalne zgradbe, drugačne kulture, eksotične 
živali in rastline. Ker toliko potujemo, človeka včasih 
prešine, da smo v rodni državi videli že vse, kar se videti 
da. Daleč od tega! Samo če pogledamo biodiverziteto. 
Biodiverziteta so vsa živa bitja, od živali in rastlin do 
gob in bakterij, ter vse zgodbe, ki jih pišejo njihova 
življenja. Na tisoče jih je, okoli vsake slovenske vasi so in, 
zagotavljam vam, večine niste videli niti slišali še nikoli.

In ker ima vsaka od teh štirih pokrajin svoje značilne 
živali in rastline, jih je na koncu, ko jih seštejemo, pač 
zelo veliko. A da bi se s to pestrostjo narave znali tudi 
pohvaliti, kot se pohvalimo, da smo hodili po Kitajskem 
zidu ali da smo na vrhu Eifflovega stolpa popili kavo, jo 
moramo najprej znati ceniti. V nasprotnem bomo še 
naprej živeli v prepričanju, da je sploh ni ali da je povsem 
nepomembna, kar seveda ne drži.

Medved in ris sta verjetno najbolj prepoznavni vrsti pri 
nas. Z njima se znamo občasno celo tudi pohvaliti. Sta 
pač dve od naših največjih in najbolj karizmatičnih živali. 
Manjše vrste so skoraj brez izjeme neprepoznavne. A 
prav med najmanjšimi se pomen biodiverzitete najbolj 
pokaže. Kisik, ki ga dihamo – delajo ga rastline, največ 
ga naredijo drobne, enocelične alge v rekah, jezerih 
in morjih. Pitna voda – čistijo nam jo za noht veliki 
nevretenčarji in bakterije. Hrana, ki jo jemo – tudi to 
je biodiverziteta, saj vsa hrana prihaja iz živih bitij, 
prostoživečih ali gojenih doma. In da hrana »zraste«, 
so potrebne še številne druge vrste: opraševalci, ki 
zaplodijo sadeže; deževniki, ki mešajo prst, da ostane 
rodovitna; ptice, pikapolonice, pajki, ki lovijo škodljivce 
v kmetijstvu, in še in še.

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) 
biodiverziteto raziskujemo že 60 let. Opažamo, da se je 
v tem času njena pestrost v Sloveniji zelo zmanjšala – v 
veliki meri kot posledica sprememb, ki smo jih v okolju 
naredili ljudje. In prav ljudje smo tudi tisti, ki lahko in 
ki moramo te spremembe ustaviti – kdo nam bo sicer 
delal kisik, čistil vodo in kako bomo prišli do hrane in 
drugih nenadomestljivih dobrin iz narave? Na NIB smo 
prepričani, da to lahko dosežemo. Da bi kaj naredili 
tudi na področju uresničevanja tega prepričanja, s še 
devetimi partnerji sodelujemo v evropskem projektu 
LIFE Naturaviva, katerega cilj je čim več ljudi v Sloveniji 
seznaniti s tem, kaj biodiverziteta je, kako pomembna je 
za nas in kaj lahko naredimo, da jo bomo ohranili. Več o 
projektu in naših aktivnostih lahko preberete na spletni 
strani: https://www.naturaviva.si/.

dr. Davorin Tome

BIODIVERZITETA OKOLI VSAKE SLOVENSKE VASI

LOKALNO 

Ste že kdaj videli rdečeglavega kraljička? Pri nas je pogost in splošno 
razširjen, tako da nam za to, da si ga ogledamo, ni treba v tujino niti ne 
daleč od doma ( foto: D. Tome).

V evropskih razmerah Slovenija velja za eno bogatejših 
držav z biodiverziteto. Nekaj 10.000 naj bi v Sloveniji 
živelo samo živalskih vrst. Veliko k tej pestrosti prispeva 
geografski položaj države. Na zahodu se ozemlje dotika 
Sredozemlja, na severu sega pod Alpe, na vzhodu do 
panonskih ravnic in na jugu med dinarsko hribovje. 
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Med 21. 3. 2021 in 28. 3. 2021 je 
potekalo spletno e-tekmovanje v duo 
sistemu, na katerem je nastopilo tudi 
19 parov iz Siborja. Gre za največje 
tekmovanje v duo sistemu v vseh 
kategorijah do sedaj. Sodelovalo je 
371 parov iz 31 držav sveta.

Tekmovanje se je odvijalo na način, da so klubi poslali 
mednarodnim sodnikom posnetke svojih vnaprej 
določenih obramb. Slednji so jih tekom tedna ocenjevali 
v 3 krogih, prvi je bil izločitveni, v drugem so bili 
polfinalni boji in v tretjem krogu finale.

V organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je pred letošnjimi 
olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami, ki bodo potekale v japonskem Tokiu, 3. maja v Bovcu 
na pot po Sloveniji krenila slovenska olimpijska bakla. V 81 dneh oziroma do otvoritve iger 23. 
julija bo bakla obkrožila oziroma obiskala vseh 212 občin. K nam oziroma v našo občino bo 
prispela v sredo, 26. maja, ob 11. uri. Na Hribu pri osnovni šoli se bo na kratko zaustavila, nato 
pa pot nadaljevala v sosednji občini Sodražico in Ribnico. 

Vinko Košmerl 

Zadnji dan tekmovanja sta Luka 
Ćirović in Nika Kotar nastopila v 
finalu ter premagala par iz Tajske. 
Na ta način sta zmagala v kategoriji 
U21 mešani pari ter potrdila dobro 
formo za leto 2021. Odlično delo.
Drugi par iz Siborja pa sta bili Sara 
Besal in Tina Pelc, ki sta žal izgubili 
proti paru iz Nemčije, ampak 
vseeno osvojili odlično 2. MESTO, 
ki je dobra popotnica za naslednje 
tekme. 
Ostalih 15 parov iz Siborja pa je v 
svojih kategorijah zasedlo naslednja 
mesta:
Evelin Kožuh in Hana Rus – 5. mesto
Anže Golež ni Anej Žagar – 5. mesto 
Nejc Podlogar in Luka Ćirović – 5. mesto
Nika Kotar in Neli Podlogar – 6. mesto
Neli Podlogar in Jaka Divjak – 5. mesto 
Lovro Divjak in Andraž Žlindra – 8. mesto
Zoja Bečan in Eva Škulj – 10. mesto
Larisa in Tanaja Anžur – 12. mesto
Tina Zajc in Nika Gornik – 14. mesto
Tim Pavlič in Miha Križ – 17. mesto
Nejc Jaklič in Gal Modic – 12. mesto
Jan Divjak in Laura Zajc – 5. mesto
Tina Zajc in Miha Križ – 16. mesto
Nika Gornik in Tim Pavlič – 17. mesto
Jan Škulj in Lara Modic – 6. mesto
Na malo drugačnem spletnem prvenstvu, ki bo lahko 
v naslednjih letih postalo tudi praksa, so člani Siborja 
osvojili 4 medalje in kar nekaj uvrstitev, kjer jim je 
zmanjkalo zelo malo za kolajno. Ekipno je Slovenija med 
31 državami zasedla 8. mesto. Vsi rezultati so vzpodbuda 
za delo naprej in upanje, da se bodo tekmovanja vrnila 
na tatamije.

Predsednik ŠK SIBOR
Elvis Podlogar

REPORTAŽA SIBOR INOTHERM Z E-MEDNARODNEGA 
TEKMOVANJA V DUO SISTEMU 2021

OLIMPIJSKA BAKLA TUDI V NAŠI OBČINI

V prvih treh dneh izločitvenih bojev so se v polfinale 
uvrstili štirje pari iz Siborja. Žal je kar 5 naših parov 
osvojilo 5. mesto, ki ni več peljalo naprej v polfinalne 
borbe, in to za pičle pol točke. 

V naslednjih dveh dneh polfinalov sta dva naša para 
osvojila 3. MESTO, in sicer Ema Smola in Uma Doutlik 
v kategoriji U10 ženski pari ter Neža Levstik in Sara 
Divjak v kategoriji U18 ženski pari. Čestitke za odlični 
uvrstitvi.

Olimpijska bakla (vir: internet)
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V času moje mladosti, v letih pred drugo svetovno 
vojno, je bila potoška mladina razdeljena v dva politično 
in ideološko nasprotna tabora. Sam sem se, tako kot 
večina travniških fantov in deklet, že zelo zgodaj včlanil v 
sokolsko organizacijo, ki so jo vodili liberalno usmerjeni 
učitelji. Pridružili so se jim tudi člani iz Šegove in Srednje 
vasi. Najaktivnejši organizator je bil vsekakor učitelj 
Lado Vrtačnik. V ostalih vaseh, največ v Retjah, pa se je 
mladina organizirala v glavnem v »Krožku slovenskih 
fantov in deklet« pod vodstvom župnika in kaplana.

razlagalca mednarodnega dogajanja sta bila Ivan Lavrič 
(Kapčev) in Karol Lavrič (Bobnarjev Korle). Ko je prišlo 
do močnega političnega pritiska s strani nacistične Nemčije 
na Češkoslovaško, smo imeli predavanje tudi namesto 
telovadbe. Tovariš Ivan Lavrič nam je do podrobnosti 
razjasnil nemške ozemeljske težnje do te države. Vedno 
bolj je postajalo jasno, da se Hitler s svojimi osvajalskimi 
težnjami ne bo zaustavil na Češkem in da bomo prej ali slej 
kot del takratne Evrope tudi mi prišli na vrsto. Tedaj sem 
prvič v življenju slišal za tako imenovano »peto kolono«, 
katere pripadniki so bili večinoma kočevski Nemci, ki jim 
je bilo zaukazano, da s parolami in dejanji delujejo za koristi 
Nemčije. Tako so poveličevali Hitlerja, nacionalsocializem 
in dobre pogoje zaslužka v Nemčiji, ki jih je le-ta omogočal. 
Stalno so ponavljali, da je v Nemčiji dovolj dela za vse, da ni 
brezposelnih, da ni izkoriščanja delavcev in kmetov. Molčali 
pa so o surovem preganjanju tako nasprotnikov ureditve 
kot pripadnikov »nečistih« ras. 
Že na naslednjem sestanku samo nekaj dni kasneje smo 
sklenili, da se bomo v okviru »Sokola« začeli pripravljati 
proti petokolonašem, špijonom in sovražnikovim 
padalcem. Odločeno je bilo tudi, da bomo predvsem tisti, 
ki še nismo služili vojske, začeli vaditi veščine v povezavi 
s spoznavanjem in uporabo orožja, predvsem puške. Z 
vajami smo kmalu po tem sestanku dejansko začeli v 
sokolskem domu. Učil nas je učitelj Milan Ražem. Sestavni 
del vadbe so bile tudi tako imenovane terenske »vojne« 
vaje. Takšne vaje smo izvajali na področju Zakotka (2 vaji) 
in Velike ravnice (3 vaje) ob nedeljah popoldne. Na vaje 
smo odhajali kot izletniki, povečini s kolesi. Čisto vseh, ki 
so se udeležili takšnih vaj, se ne spomnim več. 
Vse potoško ljudstvo je bilo v tistih letih razdeljeno na dva 
ideološko-politično nasprotna tabora v okviru države. Na 
eni strani so bili pripadniki tako imenovanih »liberalcev« 
(JNS), na drugi pa »klerikalci« (JRS). V splošnem so 
veljali liberalci za bolj napredne in domoljubne, klerikalci ali 
farška stranka, kakor so jo tudi imenovali, pa je veljala za bolj 
nazadnjaško in po mojih izkušnjah in razumevanju takrat 
manj domoljubno. Ko danes po toliko letih razmišljam o 
strankarstvu v mojem rojstnem kraju, vse bolj ugotavljam, 
da je bil povprečni prebivalec le žrtev takratne politike. 
Neumornega potoškega garača so varali vsi politiki, tako 
tisti, ki so bili na oblasti, kot tudi tisti v opoziciji. Prepričan 
sem, da je bolj malo ljudi dejansko poznalo programe 
posameznih strank, tako da niso natančno vedeli, ne kaj je 
JNS ne kaj je JRS. Voditelji teh strank pa so najraje videli, da 
so ljudje med seboj sprti in se prezirajo. Vse to je sčasoma 
pripeljalo do vedno večjega razkola v družbi, kar je imelo 
v času vojne še kako težke posledice. Veliko Potočanov bi 
bilo lahko še danes živih, če ne bi bilo tistega medsebojnega 
strankarskega sovraštva. Razne volitve so pravzaprav 
služile samo za razplamtevanje medsebojne mržnje. Pred 
vsakimi so različne stranke k nam pošiljale svoje emisarje – 
oratorje, ki so z bombastičnimi govori navduševali ljudi in 
jim obljubljali med in mleko, če bodo glasovali za njihovo 

ALOJZ BARTOL – ANTONOV IZ TRAVNIKA:
MOJE ŽIVLJENJE, 3. DEL

Simbolična vaja članic društva Orel v Loškem Potoku. Vajo so izvajale 
2. 7. 1939 na Hribu, na mestu, kjer danes stoji KTC. Naslov vaje je bil 
»Povsod Boga«. Vir: arhiv Vlada Moharja.

Treba je vedeti, da članov Sokola v letih pred 2. sv. vojno 
takrat poglobljena politika v glavnem ni zanimala. 
Dejavnosti, ki so nas v Sokolu združevale, so bile telovadba, 
zimski športi in izleti skupaj s starejšimi člani in vodstvom. 
V letih 1935, 1936 in 1937 skoraj nihče od članstva še ni 
slišal za Komunistično partijo, za SKOJ, Internacionalo 
in podobne politične organizacije. Vse naše družbeno 
delovanje je temeljilo na patriotizmu do tedanje domovine 
(Kraljevine Jugoslavije) in sovraštvu do njenih nasprotnikov 
tako doma kot na tujem. Ko so se proti koncu tridesetih 
let prejšnjega stoletja v svetu začeli vrstiti dogodki, ki so 
kazali, da bi lahko vplivali tudi na našo tedanjo domovino, 
smo imeli v društvu vedno več predavanj in pogovorov o 
najnovejšem dogajanju v svetu. Takšne pogovorne ure smo 
imeli ob torkih in petkih pa tudi po vajah za igre v dramski 
sekciji. Kolektiv našega društva je bil zdrav kolektiv, v 
katerem je vladalo prijateljstvo in tovarištvo, v katerem so 
bili skoraj vsi člani pripravljeni sodelovati s tistim, ki se je 
boril za svobodo domovine in svobodo našega človeka.
Pripadniki organizacije »Sokol« smo se zbirali v sokolskem 
domu v Travniku, kjer smo poleg redne telovadbe dvakrat 
tedensko sodelovali tudi v dramski sekciji. Po koncu 
aktivnosti, predvidenih za tisti dan, nam je kdo od starejših 
razlagal, kaj se dogaja v svetu, saj so bile mednarodne 
razmere ravno v tistem času polne političnih nasprotij in 
nevarnosti za svetovni mir. Ker ni bilo veliko priložnosti 
za branje časopisov in revij, smo takšnim pripovedim z 
veseljem prisluhnili. Posebno aktivna pripovedovalca in 
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stranko. Enega takšnih govorov se spominjam. Govoril 
je poslanec stranke JNS pred tedanjo občinsko hišo na 
Hribu. V govoru je navajal podatke o tem, koliko se bo pod 
njihovim vodstvom v državi gradilo. Samo za izgradnjo cest 
naj bi v Dravski banovini dali 40.000.000 dinarjev, tako da 
bo dovolj dela za vse brezposelne. Najmanjši zaslužek pa 
bi bil 3,5 din na uro. Še vedno slišim, kako so nekateri na 
glas računali, koliko bodo zaslužili, če bodo delali 12 ur na 
dan. Nekateri pa so se samo smejali. Seveda pa od takšnih in 
podobnih predvolilnih obljub ne eni ne drugi nikoli kakšne 
posebne koristi niso imeli. Volitve so minile, Potočani pa 
so se vrnili k svojemu vsakodnevnemu delu v gozdove, 
če so hoteli zaslužiti zase in za svoje številne družinske 
člane. Nekje okrog leta 1938 je na politično sceno prišel 
predsednik HSS Vladimir Maček. Kot drugje po državi 
so bili sprva ljudje tudi v Loškem Potoku navdušeni nad 
spremembo in so pokazali veliko naklonjenost temu 
novemu političnemu demagogu. Dobro se spominjam 
celo nekaterih parol, ki so bile napisane na zidovih. Ena 
takih je bila »Srem, Banat in Bačka, tam so vsi za Mačka«. 
Nad Mačkom so se navduševali tako delavci kot kmetje. Pa 
je s časom tudi to navdušenje uplahnelo, saj so uvideli, da 
jim ni Maček prinesel nič več ugodnosti oziroma boljšega 
življenja kot njegova predhodnika Jeftič in Korošec.
Mi mladi takrat nismo čutili nikakršnega političnega 
vsiljevanja idej in parol. Sledili smo eni sami ideji – braniti 
svojo domovino pred katerim koli sovražnikom, ki bi nas 
hotel podjarmiti. Iz tega sledi tudi neomejena mržnja 
proti nacifašizmu, kar je nenazadnje pripeljalo do tega, da 
se je kasneje večina članstva pridružila borbi proti fašizmu 
v vrstah partizanov. V nasprotnem ideološkem taboru, 
v »krožku kmečkih fantov in deklet«, pa je bil način 
razmišljanja in vzgoje drugačen, tako da so ob zasedbi 
naših krajev s strani italijanske vojske sledili župniku in 
kaplanu oziroma enotam bele garde, katere organiziran 
začetek pod vodstvom kaplana sega prav v Loški Potok. 

zelo slabe vojake. Na našo veliko žalost pa je vojska naše 
kraljevine kapitulirala že nekaj dni po napadu okupatorjev, 
in to na zelo sramoten način, saj skoraj nikjer ni bil izstreljen 
niti en sam strel. Na veliki petek leta 1941 so začeli že 
zgodaj zjutraj prihajati vojaki te »hrabre« vojske iz smeri 
Prezida in Babnega Polja, s položajev v tako imenovani 
»neosvojljivi« Rupnikovi liniji. Nekaj mladincev nas 
je šlo nasproti glavnini prihajajoče razpuščene vojske 
proti Srednjemu hribu, to je proti Prezidu. Ko smo jih 
spraševali, zakaj zapuščajo svoje položaje, ko pa sovražnik 
še niti blizu ni bil, so nam odgovarjali, da ni nikjer nobene 
komande. Nikjer ni bilo nikogar niti od nižjih, kaj šele od 
višjih oficirjev. Podoficirji pa so jim rekli, naj gredo, kamor 
hočejo. Na obrazih sta se jim videla tako veselje kot žalost. 
Po eni strani so bili veseli, da se je vse tako hitro končalo 
in gredo lahko domov s celo kožo, po drugi strani pa niso 
mogli razumeti, zakaj so jih poveljujoči oficirji zapustili, 
ko pa so imeli dobre položaje in dovolj orožja, da bi lahko 
branili domovino. Takšna vprašanja pa so mučila tudi nas, 
ki smo imeli »našo« vojsko za vzor hrabrosti.
Dobro se spomnim mladega vojaka, kako je v Doleh (med 
Travnikom in Prezidom) govoril, da je to izdaja, saj bi se 
lahko borili in premagane Italijane nagnali vse tja do Rima, 
če bi le imeli kakšno komando. Ker pa so poveljujoči med 
prvimi zapustili položaje, so »zapuščeni« vojaki začeli 
odhajati vsak na svojo stran. Skupaj s Tavisokim Jožetom 
sva začela vojaka nagovarjati, naj nama preda svojo puško, 
pa o tem ni hotel niti slišati. Trdil je, da mu bo še kako prav 
prišla za »raubšic«. Kljub temu da smo po gozdu in lazih, 
kjer so se vojaki vračali domov, nabrali kar nekaj ročnih 
bomb, nabojev za puške, plinskih mask in druge vojaške 
opreme, pušk nismo mogli dobiti, saj jih vojaki niso hoteli 
dati. Videl sem tudi vojaka, ki je puško prijel za cev in z njo 
udaril po kamnu, da se je odlomilo kopito, tako da je bila 
odvržena puška neuporabna. Ko sem se okrog desete ure 
dopoldne vrnil domov z večjim številom bomb in streliva, 
mi je oče vse skupaj pobral in nekam skril. Še isti dan sem 
slišal, da ne bo več kraljevine Jugoslavije, pač pa neka 
»Nezavisna država Hrvatska«, ki jo ustanavljajo ustaši. 
Slovenci pa bomo ostali pod okupacijo Italije, tako kot 
do tedaj naši bratje Primorci. Ko sem se nekaj let kasneje 
vrnil iz zapora, mi je oče povedal, da je vse »tisto skrito« 
leta 1942 predal partizanom.
Kapitulacija je za vse nas predstavljala veliko nesrečo. 
Bili smo grenko razočarani nad našo »jugoslovansko« 
vojsko oziroma njenimi voditelji. Bili smo premalo 
politično razgledani, da bi si lahko razložili vse vzroke 
razpada jugoslovanske vojske oziroma države. Nikakor 
nismo mogli razumeti tako hitre kapitulacije naše 
armade, še manj pa dejstva, da je bila s tem okupatorju 
prepuščena naša tedanja domovina.
Nekateri pa so govorili, da vojske še ni konec in bo še veliko 
bojev. Zapuščanje položajev pa naj bi bil samo manever 
našega vodstva, s katerim bi speljali Italijane v notranjost 
naše države in jih tam pokončali. V tisti nepredvidljivi 
situaciji se je nam mladim zdelo, da bi si napravili 
zaklonišča, v katera bi se zatekli pred bombardiranjem ali 
drugimi nevarnostmi. Odločili smo se, da jih postavimo v 
Špelčni Sladki dolinki. Tja smo potem nosili deske, žeblje, 
orodje in drugo. Kmalu zatem, ko smo začeli z delom, nam 

Članska telovadna skupina društva Sokol. Vir: arhiv Stanke Kordiš.

Ideološko popolnoma razdeljeni smo dočakali 6. april 
1941, ko sta fašistična Italija in nacistična Nemčija napadli 
našo državo Kraljevino Jugoslavijo. Vse naše iluzije o moči 
armade naše tedanje domovine kraljevine Jugoslavije so 
se razblinile tako rekoč čez noč. Po večini smo bili namreč 
prepričani, da bo naša vojska brez problemov premagala 
sovražnika, še posebno Italijane, ki smo jih smatrali za 
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je Tavisoki France prišel povedat, da nima smisla graditi 
zaklonišča, ker je radio povedal, da se starojugoslovanska 
vojska na vseh frontah umika s položajev. Bližala se je 
dokončna kapitulacija. Brez besed smo prenehali z delom 
in se poklapani odpravili domov. To je bilo na veliki petek, 
11. aprila 1941.

so jih polovili bližnji kmetje in jih skrili pri sebi doma. Ker 
je oče to vedel, me je na veliko soboto, 12. aprila, poslal, naj 
grem pogledat v ribniško dolino, če bi kje našel naše konje. 
Tako sem zjutraj okrog osmih vstopil v Pšeničev avtobus. 
Po prihodu v Sodražico sem videl, kako množica nagovarja 
mlajšega vojaka razpuščene vojske, naj jih spusti v vojaško 
skladišče, ki je bilo polno hrane (moke, riža, olja, fižola itd.). 
Vojak tega ni hotel storiti. Grozil je, da bo ustrelil vsakega, 
ki bo poskušal vdreti v skladišče. Ljudje pa so vseeno vdrli, 
saj jih je bilo preveč, da bi jim vojak to preprečil. Iz skladišča 
so odnašali vse, kar jim je prišlo pod roke. Od raznih vreč 
do kant z oljem. Vojak je ciljal predvsem na kante z oljem, 
tako da je olje curkoma iztekalo. Ko so ljudje uvideli, da 
je vojak zares streljal, so se prestrašili, pustili vse skupaj 
in se začeli vračati domov. Ko sem tako hodil naokrog in 
oprezal za konji, sem pod kozolcem gostilničarja Drobniča 
našel 6 »gas mask« in nekaj ročnih bomb. Vse skupaj sem 
spravil v nahrbtnik in tekel na avtobusno postajo, da bi 
še pravočasno prišel na avtobus, ki je bil že pripravljen za 
nadaljevanje poti do Ribnice. Imel pa sem smolo. Sesti sem 
moral na edini prazni sedež poleg tedanjega komandirja 
orožniške postaje v Loškem Potoku Glažarja. Takoj ko 
je zagledal moj polni nahrbtnik, me je vprašal, kaj imam 
v njem, in ga začel otipavati. Kaj hitro je ugotovil, kaj je v 
njem. Vozniku avtobusa je ukazal, naj zaustavi avtobus, 
meni pa, naj vsebino nahrbtnika odnesem proti Bistrici in 
stresem vanjo. In tako je moja vojna trofeja splavala po vodi.
Se nadaljuje.

Pripravil: sin Jaka Bartol

Nikoli ne bomo vedeli, kateri dogodek je botroval nastanku te 
fotografije. Niti, razen posameznikov, kdo so ti otroci. Pa vendar 
me je fotografija prevzela takoj, ko sem jo prvič videl. Priklicala 
mi je v spomin tiste zgodbe pisateljice Zofke Kveder, v katerih 
opisuje način življenja in oblačenja v naših krajih ter glasno 
»otročad«, ki se je v poletnih popoldnevih podila po vasi. 

Žal sem fotografijo našel po smrti svoje 
sosede – Bezjákove tete, rojene leta 1921, 
ki je imela zelo dober spomin. Na kar nekaj 
fotografijah iz časa njene mladosti je namreč 
prepoznala večino ljudi. Tudi na tej fotografiji 
bi jih po moje naštela več kot pol, saj je tudi 
sama upodobljena na njej (punčka na levi 
strani, ki jo je fotograf pri izdelavi fotografije 
malce prirezal). Tudi fotografa ne poznamo. 
Mogoče je bil to v tistem času znani potoški 
fotograf Alojz Knavs – Tanôvih Lojz s Hriba 
ali pa kateri od fotografov, ki so vsake toliko 
obiskali tudi naše kraje, še posebno ob kakšnih 
posebnih dogodkih. Fotografijo mi je posodila 
gospa Pavla Modic iz Retij.
Ob tej priložnosti vas, dragi bralci, pozivam, 
da stare fotografije ne glede na motiv lahko 
prinesete na pošto, kjer jih bomo preskenirali 
in vam jih vrnili. Lahko pa jih skenirate 
sami (v visoki resoluciji) in jih pošljete na 

moj elektronski naslov: vlado.mohar@telemach.net. Tako 
v društvih kot zasebno nam bodo prišle prav ob pripravi 
raznih razstav, člankov in prireditev, krajanom pa bodo ob teh 
dogodkih vedno znova prebujale spomine na nekdanje čase. 

Vlado Mohar

NAŠA PRETEKLOST V SLIKI IN BESEDI
Skupina otrok v Retjah okrog leta 1930

Člani društva Sokol na enem od nedeljskih izletov v Jazbino. Vir: Stanko Rus.

SPOMINI NA PRETEKLOST

Pred kapitulacijo je jugoslovanska vojska poleg velikega 
števila vojnih obveznikov mobilizirala tudi precej 
vprežnih konj in volov ter vozov. Vse to so razdelili po celi 
Dravski banovini. Tudi doma smo morali dati oba konja s 
kompletno vprego. Vse te živali in opremo pa je po razpadu 
vojska pustila vsepovsod, tako da so se zapuščene živali 
brez gospodarjev pasle naokoli. Nekatere ne prav dolgo, saj 
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Tokrat sem pripravil še dva krajša prispevka iz predela 
naše občine tik ob meji, ki pričata o živahnem življenju 
in razvoju teh krajev pred desetletji. Tako kot povsod 
drugod v tistih časih so tudi tukaj ljudje s svojim delom 
veliko prispevali k razvoju in boljšemu življenju – 25 
gospodarstev kar 1100 prostovoljnih ur. 

Največja želja domačinov iz Črnega Potoka in 
Pungerta - Dolenjski list, 21. 5. 1964

lučka, ki je resda skromna, je pa električna. Sveti le 
toliko, da bolje razločijo temo ... Veselova mama in še 
nekateri vaščani Črnega Potoka (vas se imenuje po 
potočku, ki izvira nedaleč proč od skalovja) so potožili 
še nad izredno slabimi potmi po vasi, ki jih niti pot ne 
moremo imenovati, nad tem, da se bo brvi podobni 
mostiček pod vasjo vsak čas podrl, in še nad marsičim 
drugim. Velika želja vseh pa je, da bi čimprej dobili 
elektriko, saj bo potem tudi tu življenje veliko lažje, lepše 
in predvsem svetlejše. Občinska skupščina Kočevje 
vlaga še vedno precejšnja sredstva v elektrifikacijo vasi. 
Tako je lani dobilo šest vasi v Kolpski dolini luč, letos pa 
je predvidena dokončna elektrifikacija Strug (dve vasi) 
in prav Črnega Potoka in Pungerta. Ljudem v tem delu 
doline se bo torej davna želja verjetno kmalu izpolnila, 
prav gotovo pa letos. In potem jim ne bo več edina vez s 
svetom samo redko časopisje ... 

Praznik v Črnem Potoku in Pungertu - Dolenjski list, 
8. 10. 1964
Takega praznika in veselja v vaseh Črni Potok in Pungert 
ob Kolpi menda ni bilo že od osvoboditve sem, od 
dne, ko je zasijala svoboda. Razveselili, nasmehnili so 
se spet, ko jim je zasvetila električna luč – dogodek, na 
katerega so se pripravljali že dolgo vrsto let. Iz dneva 
v dan, iz leta v leto so se veselili, upali, pričakovali in 
končno dočakali. V kočevski občini so v nedeljo, 20. 
septembra, črtali obe vasi s seznama neeliktrificiranih 
krajev. Okrog petindvajset jih je, manjših vasi in 
zaselkov, kjer pa je še zelo malo ali pa skoro ne več 
mladih ljudi. Nekateri teh bodo v naslednjih letih še 
dobili elektriko, tako da bodo s sedemletnim planom 
vprašanje elektrifikacije dali z dnevnega reda. V Črnem 
Potoku je šestnajst gospodarjev, v Pungertu, vasici v 
strminah med Travo in Kolpo, pa devet. Elektrifikacijo 
obeh vasi je financirala občinska skupščina Kočevje. 
Okrog 4,5 milijona dinarjev – vaščani pa so pomagali 
pri izkopu jam in razvozu električnih drogov. Skupno 
so prispevali nad 1100 prostovoljnih delovnih ur, kar 
predstavlja precejšnjo vrednost. Na skromnih posestvih 
so v glavnem mladi gospodarji, ki so deloma zaposleni 
v bližnjem Čabru ali pa v gozdarstvu. Veselo je bilo že 
v soboto, ko so vaščani praznovali skupno z električarji 
Elektra Kočevje, svečane otvoritve v nedeljo pa so se 
med drugim udeležili tudi predstavniki ObS Kočevje, 
družbeno-političnih organizacij ter predstavniki občine 
Čabar.

O pomenu elektrifikacije je ob otvoritvi govoril načelnik 
oddelka za gospodarstvo ObS Kočevje Jože Benčina, v 
imenu režijskega odbora in v imenu vseh vaščanov pa 
se je zahvalil za veliko pridobitev Ivan Vesel iz Črnega 
Potoka, šolski otroci so med drugim uprizorili tudi 
igrico »Otvoritev elektrike na vasi«.

Pripravil Vlado Mohar

SKORAJ 6 DESETLETIJ OD VELIKEGA PRAZNOVANJA V 
ČRNEM POTOKU IN PUNGERTU

Kmalu potem, ko so prebivalci šestih obkolpskih vasi 
dobili lani elektriko, je starejša ženica iz enega teh naselij 
vsa presrečna dejala svojemu znancu: »Veš, kupila 
sem radio!« Na to sem se spomnil, ko mi je dejala 
Veselova mama iz Črnega Potoka pri Travi: »Ah, ko bi 
le kmalu dobili elektriko!« Vasi Črni Potok in Pungert 
na pobočju nad Kolpo blizu Čabra sta še vedno brez 
elektrike. Pri Veselovih na primer imajo že tri leta v hiši 
popolno napeljavo, treba jo je le priključiti in elektrika 
bi izpodrinila kadečo se petrolejko. Pomagali so si na 
dokaj nenavaden način, ki jasno dokazuje, kako težko 
pričakujejo srečni dogodek, ko bo tudi tu zasvetila 
električna luč: na že vgrajeno napeljavo je sin priključil 
navadno baterijo, pod strop pa žarnico žepne svetilke. 
Ko pritisneš na stikalo, se pod stropom zasveti drobna 

SPOMINI NA PRETEKLOST
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OBVESTILO O ODDAJI V NAJEM

Stanovanju pripadata tudi shramba in parkirni boks, ki sta že upoštevana v ceni mesečne najemnine. Obratovalni 
stroški niso všteti v stroške najemnine in jih plačuje najemnik posebej.

Občina Loški Potok oddaja v najem:

1. stanovanje v stanovanjskem objektu Hrib 7 na Hribu v Loškem Potoku:

Stanovanje Kvadratura stanovanja Lokacija Pogled stanovanja na Višina mesečne najemnine
4 92,54 m2 mansarda sever in vzhod 300,46 €

2. na Hribu v Loškem Potoku v novozgrajenem 
večnamenskem objektu Hrib v prvem nadstropju 
dva poslovna prostora (pisarni) s souporabo skupnih 
prostorov (hodnik, čajna kuhinja, moški in ženski WC), 
in sicer:

Pisarne Kvadratura pisarne Višina mesečne 
najemnine

1 26,64 m2 100,00 €
2 38,09 m2 130,00 €

Obratovalni stroški niso všteti v stroške najemnine.

OBVESTILA
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3. v obnovljeni industrijski coni Podpreska komunalno opremljeno parcelo. Predmet oddaje v najem ali lahko tudi 
prodaje je zemljišče z obstoječo stavbo v skupni površini cca 2900 m2. Obstoječi objekt se nahaja na parceli št. 
860/1, k. o. Draga, funkcionalne površine k objektu pa se nahajajo še na delu parcele št. 857/1, k. o. Draga.

Vse zainteresirane prosimo, da pokličejo ali se osebno zglasijo na Občini Loški Potok, in sicer vsak delovni dan med 
8. in 14. uro, kjer bodo lahko dobili tudi podrobnejše informacije o posamezni nepremičnini, na željo pa si bodo 
prostore lahko tudi ogledali.

Občina Loški Potok

OBVESTILA
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POPOLNA ZAPORA DRŽAVNE CESTE TRAVA–
PODPLANINA (skozi naselje Podpreska)

Vse občane in uporabnike državne ceste R3-653, odsek 
1364 Hrib–Trava–Podplanina, obveščamo, da je zaradi 
rekonstrukcije ceste popolna zapora državne ceste skozi 
naselje Podpreska. Popolna zapora se predvideva do 15. 
8. 2021 med 7.00 in 17.00 uro. V času popolne zapore je 
obvoz za osebne avtomobile omogočen po lokalnih in 
gozdnih cestah na relaciji Bela Voda–Sušni vrh–Draga 
in v obratni smeri. Tovorna vozila in avtobuse pa se 
prepušča preko popolne zapore.

Prosimo za razumevanje! 

OBVESTILA O ZAPORAH CEST
POPOLNA ZAPORA DOVOZA IN DELA JAVNEGA 
PARKIRIŠČA NA HRIBU

Vse občane in uporabnike dostopne ceste in javnega parkirišča 
za objektom Hrib - Loški Potok 103 (trgovina KGZ Velike 
Lašče) obveščamo, da je od 19. 4. 2021 zaradi rekonstrukcije 
in dozidave medgeneracijskega centra in stanovanj Hrib 103 
popolna zapora omenjenega dostopa in javnega parkirišča. 
Zapora bo predvidoma trajala do 12. 2. 2022. Dostop na 
spodnje parkirišče pod zdravstveno postajo Loški Potok bo 
omogočen s spremenjeno prometno signalizacijo (dvosmerni 
promet) preko zgornjega parkirišča pri zdravstveni postaji.

Prosimo za razumevanje!
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ZAHVALA
Ob smrti našega dragega moža, ata, starega ata,

pradedka, brata … 

FRA NCA PANTARJA
iz Podpreske (1929–2021)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, 
svete maše in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala dr. Petru Rusu in zdravstvenemu osebju ZD 
Loški Potok, patronažni sestri Renati za večletno obiskovanje 

in nego na domu, PGD Podpreska, Vesni Mikolič za 
poslovilne besede ob grobu, pevcem za zapete pesmi, 

komunalnemu podjetju Ribnica za opravljene storitve in 
župniku za cerkveni obred in sveti maši.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Kakor tiho je živela, tako tiho je odšla naša draga mama, 

stara mama in prababica

LJUDMILA ŠEGA
iz Šegove vasi 31

(1938–2021)
Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej za vso 

podporo, izrečeno sožalje, sveče in darovanje maš. Hvala g. 
župniku za lepo opravljen obred, posebna zahvala dr. Petru 
Rusu in ge. Renati Troha. Iskrena hvala osebju DSO Loški 

Potok za lepo oskrbo v njenih zadnjih dneh.
Hvala vsem, ki se naše mame lepo spominjate.

Vsi njeni

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast.
In prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,
ki je zlomil hrast.

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

ZAHVALA
Poslovil se je naš dragi mož, oče, stari ata,

pradedek, brat in tast

JANEZ ŠEGA
iz Šegove vasi 13

(22. 01. 1934–21. 02. 2021)

Ob izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 

darovane sveče, cvetje in svete maše.
Hvala dr. Petru Rusu in posebna hvala 

patronažni sestri Renati Troha za skrb in prijaznost.
Zahvala gospodu župniku Bojanu Travnu za lepo opravljen 

poslovilni obred in Komunali Ribnica za pogrebno slovesnost.
Hvala pevcem za zapete pesmi in hvala vsem, ki ste se še zadn-

jič poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

V SLOVO

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, sina in brata 

ROMANA LAVRIČA
iz Retij 118 a

(24. 2. 1969–4. 2. 2021)
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih 

trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, 
podarili sveče in svete maše ter ga pospremili 

na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a na njega spomin 
bo večno ostal.
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega 

FRA NCA DEBELJAKA 
iz Šegove vasi 4
(1958-2021)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga še zadnjič obiskali v 
poslovilni vežici, nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje ter 

darove za svete maše.

Žalujoči: vsi njegovi

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svojo ljubezen razdal, 
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA

MARIJA RUS
(21. 3. 1933–2. 4. 2021)

 Travnik 62
V vrhovih dreves, med koprenami snega, med prvimi belimi telohi in 

zvončki je spet zaplesala pomlad. Njen prihod je tokrat zadnjič 
praznovala naša mama, stara mama, prababica. Na veliki petek si je 

tiho oddahnila in odšla … In pomlad je potemnela …
Naj se naša hvaležnost dotakne vseh, ki ste mami namenili prijazno 

besedo, si v neusmiljenem ritmu življenja vzeli čas in z njo poklepetali, 
jo obiskali, poklicali po telefonu, ji pomahali skozi okno, ko ni bilo več 
možnosti za obisk. Naj naša hvaležnost poboža vse, ki ste jo zadnjič 

obiskali v poslovilni vežici, se od nje tiho poslovili v mislih, zanjo molili, 
darovali cvetje in sveče ter darove za svete maše. S toplo besedo in lepimi 

mislimi ste se dotaknili naših src v trenutkih slovesa. Zahvaljujemo se 
zdravstvenemu osebju, dr. Valčiču in še posebej dr. Petru Rusu, za 

skrbno in nesebično pomoč v najtežjih trenutkih, ter patronažni sestri 
Renati Troha, ki je s svojo pozitivno energijo mami delila optimizem in 

ji hkrati nudila medicinsko pomoč.
Hvala g. župniku Bojanu Travnu za opravljen obred slovesa in 

Komunali Ribnica.
Vsi njeni

Kje si, mama naša,
kje je mili tvoj obraz?
Kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas …

V SLOVO

- Kuhinje
- Dnevne sobe

- Kopalnice 
(mof, iveral, kerrock)

- Vgradne omare
- servis in predelava 

starega pohištva

Informacije in naročila:

- E-pošta: 
jos.bartol@gmail.com

- Telefon: 
031 873 394

JOŽE BARTOL, S.P.
IZDELAVA POHIŠTVA
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Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(5. junij, 3. julij, 7. avgust, 4. september, 
2. oktober, 6. november in 4. december 

2021) - vsakokrat od 7. do 14. ure

na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.

Številni prodajalci bodo ponujali široko 
izbiro moške, ženske in otroške konfekcije, 

nogavic, posteljnine, tekstila, spodnjega 
perila, prtičkov, suhe robe, bižuterije, torbic, 

pasov, krem, olivnega olja, medu, sadja, 
mesnih izdelkov, hrane in pijače in gotovo 

bo med široko ponudbo tudi kaj takega, kar 
boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj 
ustregli vašim željam!

OBVESTILA
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OBVESTILA 




